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I. SÍNTESE (SUMÁRIO EXECUTIVO)
A síntese ou sumário executivo deve permitir a fácil perceção
do conteúdo do relatório e, em particular, mencionar as alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2015.
O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. (CHSJ) é a maior unidade
hospitalar da região Norte e uma dos maiores do País, representando 20% dos doentes padrão da Região Norte e 7,2% dos doentes padrão a nível Nacional. O CHSJ é altamente diferenciado, referência em várias especialidades e pioneiro em diversas
áreas de assistência médica e na execução de procedimentos
cirúrgicos de alta complexidade.
Para além da excelência clínica, o CHSJ reconhece a relevância
na aposta simultânea ao nível das Boas Práticas em termos de
Governo Societário. Este elevado nível de diferenciação e qualidade do CHSJ é percecionado pelos cidadãos, facto que foi uma
vez mais confirmado em 2015 com distinção da marca “Centro
Hospitalar de São João” como sendo aquela que detém o maior
índice de notoriedade espontânea de entre as marcas de saúde
mais conceituadas do país na categoria de Hospitais e Clínicas
de Saúde.
O ano de 2015 fica marcado, pela criação do consórcio entre o
CHSJ e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto denominada CUME – Centro Universitário de Medicina (Portaria
294/2015, de 18 de Setembro) que visa, entre outras coisas, a
“introdução de programas inovadores e parcerias estratégicas que possibilitem avanços qualitativos na participação da
comunidade e contribuam para a obtenção de financiamentos
externos”, “o desenvolvimento ao máximo do potencial disponível, tanto ao nível dos recursos humanos como materiais, assegurando a combinação da investigação básica, translacional
e de serviços com cuidados clínicos e educação médica que é
necessária para alcançar melhorias significativas dos cuidados
de saúde” bem como o “desenvolvimento de ações colaborativas que promovam cuidados de saúde de qualidade com base
nas contribuições das ciências médicas básicas e clínicas e dos
serviços de ação médica do centro hospitalar”.
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim
como da visão e dos valores que orientam a entidade (vide artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O CHSJ tem como missão prestar os melhores cuidados de

Dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,

saúde, com elevados níveis de competência, excelência e rigor,

o CHSJ desenvolve uma organização responsável e eficiente,

fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação,

capaz de gerir os seus recursos e favorecer o desenvolvimento,

respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo

a participação e o empenho de todos os seus profissionais.

o orgulho e sentido de pertença de todos os profissionais.
O CHSJ rege-se por valores de comprometimento e de rigor nas
A visão do CHSJ é ser um exemplo na prestação de cuidados

suas relações, quer na referenciação, quer no atendimento es-

de saúde a nível nacional e internacional, com uma perspetiva

pecializado, e faz da criatividade e do pragmatismo as bases da

de crescimento sustentável, comprometimento, sentido de

parceria capaz de gerar resultados e criar valor para os Utentes.

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
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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 comunidade;
c) Postura e prática com elevados padrões éticos;
d) Respeito pela natureza e procura de práticas ecologicamente sustentáveis.

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no
âmbito da estratégia definida (vide artigo 38.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro), designadamente:
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.

Análise Externa
AMEAÇAS
PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS

Análise Interna

Matriz SWOT:

OPORTUNIDADES

ENFRENTAR

APROVEITAR

Será necessário enfrentar
as ameaças utilizando
os pontos fortes

Será necessário apoiar-nos
nos pontos fortes para aproveitar
as oportunidades

MELHORAR

EMPREENDER

Será necessário corrigir
os pontos fracos para enfrentar
as ameaças

Será necessário modificar
os pontos fracos para aproveitar
as oportunidades

EIXO 1 – Reforma Hospitalar

EIXO 3 – Pessoas – Melhorar e Renovar Competências

Este eixo, pré-definido pela Tutela, insere-se no contexto do
Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado Português e as instituições financeiras internacionais (MoU) que prevê a reorganização e racionalização da rede hospitalar, e inclui
ações no ajustamento de camas de agudos, 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
As pessoas desempenham um papel fundamental na produtiviAos doentes que são a nossa razão de existir, enquanto profis-

dade e qualidade que o Centro Hospitalar de São João tem vin-

sionais, devemos proporcionar não só a medicina tecnicamente

do a demonstrar e pretende reforçar no próximo triénio. Num

mais avançada, mas também o conforto físico e humano, para

ambiente muito exigente e de fortes restrições orçamentais

que não sejamos apenas referência na diferenciação dos cuida-

gerir pessoas para que estas aumentem as suas capacidades e

dos mas também na humanização dos cuidados.

façam seus os objetivos da Instituição é o principal, e mais atual,
desafio que se coloca às instituições.
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
EIXO 4 – Marca – Dar Confiança

EIXO 6 – Proveitos Extra Contrato-Programa

=

Afirmar a marca São João como sinónimo de confiança e qua-

Aumentar os proveitos extra contrato-programa como forma

lidade é o propósito deste eixo e um dos objetivos estratégi-

de diminuir a dependência deste e como forma de incrementar

cos do Centro Hospitalar de São João. É fundamental manter

a utilização e rentabilização dos equipamentos e dos recursos

a afirmação da marca São João como sinónimo de confiança,

físicos e humanos da Instituição.

excelência, profissionalismo, humanismo, competência e transparência.

EIXO 7 – Sustentabilidade Ambiental

A marca São João será igualmente alavancada na definição e

Afirmar a responsabilidade ambiental do CHSJ mediante a sen-

concretização de funções e valências hospitalares e domiciliá-

sibilização e adoção de boas práticas ambientais nas áreas do

rias, no estabelecimento de diversas parcerias com outros Hos-

consumo de água, energia, produção de resíduos e utilização

pitais, Centros de Saúde e outras Instituições, numa Política

dos equipamentos.

integrada de Investigação e formação clínica, na Comunicação e
6

na Excelência no atendimento e desempenho clínico.

Tendo presente os vetores de orientação referidos, é imperioso para o CHSJ, manter a sua carteira de serviços; reforçar

EIXO 5 – Processos – Atingir a Eficiência

o pendor cirúrgico altamente diferenciado; reforçar algumas
áreas médicas estratégicas para o Norte e apostar em atividades clínicas e não clínicas que nos permitam obter receita extra

€

Contrato-Programa.
Mediante as ações e iniciativas estratégicas elencadas para
cada um dos eixos estratégicos e, no sentido de traduzir a Missão, a Visão e a Estratégia para uma linguagem operacional,

É indispensável para a defesa do modelo social, solidário e uni-

quantificada em termos de iniciativas, objetivos estratégicos,

versal, que inspira o SNS, aumentar a eficiência e assegurar a

metas e indicadores, foi elaborado um Mapa Estratégico cuja

sustentabilidade financeira dos Hospitais.

finalidade é apoiar a execução da estratégia e proceder à sua
periódica monitorização.

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.

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos

no capítulo VI ponto 3 da Circular Normativa nº 13/2014/ACSS

ao desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar em

de 06/02, procedimentos esses que em 2015 não atingiram os

cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros;

valores expetáveis;

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justifica-

- GDH´s Médicos de Ambulatório – a Circular Normativa n.º

ção dos desvios verificados e das medidas de correção aplica-

32/2014/DPS/ACSS de 22/12, veio reformular o conceito de pe-

das ou a aplicar.

quena cirurgia implicando que alguns procedimentos cirúrgicos
deixem de gerar GDH cirúrgico de ambulatório.Com base nes-

O Contrato-Programa define as orientações e objetivos de ges-

te conceito, era expetável um aumento na produção de GDH’s

tão no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde,

Médicos de Ambulatório, que não se veio a verificar na mesma

em termos de produção contratada, bem como a respetiva re-

proporção que o CHSJ tinha projetado.

muneração e os custos e incentivos institucionais atribuídos em
função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência.

- Sessões de Radioterapia – sucessivas avarias nos equipamentos que se encontram em fim de vida útil e para os quais não

•

Objetivos de Produção

existe financiamento para a sua substituição, contribuíram para
o CHSJ ficar ligeiramente aquém da meta proposta (97,5%).

Em 2015, o CHSJ cumpriu, na generalidade, as metas contratualizadas para atividade produtiva, tendo mesmo ultrapassado

- IVG até 10 Semanas – no ano de 2015 verificou-se uma menor

os 100% em várias áreas de atividade. A taxa média de cumpri-

procura (-58 Interrupções Voluntárias da Gravidez face ao mes-

mento do valor da atividade assistencial (execução do Contrato

mo período de 2014), o que é um fator positivo.

Programa) foi de 99%.
- Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade – nesta linha de atiAs linhas de atividade que apresentam uma taxa de execução

vidade registou-se algum desfasamento entre as quantidades

(em euros) inferior a 99% são:

contratualizadas por linha e os valores realizados, no entanto,
no global, a taxa de execução dos tratamentos foi de 99,7% e

- GDH´s de Internamento – registou-se um desfasamento en-

das consultas de apoio à fertilidade de 95,8%.

tre as quantidades contratualizadas por linha e os valores realizados, no entanto, a taxa de execução para o global dos GDH’s

•

Objetivos de Qualidade e Eficiência

foi de 100,3%;
No que se refere aos Objetivos de Qualidade e Eficiência Eco- Dias de Internamento de Reabilitação e Residentes/Crónicos

nómico-Financeira, o CHSJ cumpriu a generalidade dos indica-

– um incêndio ocorrido em fevereiro de 2015 na ala de Psiquia-

dores, tendo alcançado um Índice de Desempenho Global (IDG)

tria do Pólo de Valongo, levou à transferência ou alta de alguns

de 91,28%.

doentes para o exterior, originando consequentemente, uma
quebra no número de dias de internamento. Foram necessárias

Relativamente ao objetivo - % de reinternamentos em 30 dias

obras de reabilitação, tendo a situação ficado regularizada em

– atingimos 96,8% da meta contratualizada, no entanto, este é

meados de agosto;

um indicador clínico muito dependente de um determinado número de patologias que por vezes não têm o desenvolvimento

- Sessões de Hospital de Dia de Hematologia Clínica – esta
produção está condicionada, para efeitos de faturação, a um
conjunto mínimo de procedimentos, conforme o estabelecido

no tratamento que seria expectável.
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
O objetivo - % do consumo de embalagens de medicamentos

a remuneração da atividade contratada é limitada ao valor má-

genéricos, no total de embalagens de medicamentos– tinha

ximo estabelecido em sede de contrato-programa – princípio

como meta para 2015, imposta pela ARS Norte, 40%. No entan-

de orçamento-global. Contudo, caso o volume da produção re-

to, apesar de a meta ter baixado de 2014 para 2015, considera-

alizada, com exceção para a produção cirúrgica programada, for

mos que ainda é bastante ambiciosa e impraticável para uma

superior ao volume contratado, cada unidade produzida acima

instituição como o CHSJ, um hospital central de última linha.

deste volume, até ao limite máximo de 10% será valorizada a

Existem inúmeras especialidades e/ou patologias que não dis-

um preço que oscila entre os 10% e 15% do preço real de cada

põem de medicação passível de prescrição de genéricos, por-

linha de atividade.

tanto, em nossa opinião, este indicador devia ser avaliado em
função do potencial de prescrição de genéricos e não em função

Em 2016 o Centro Hospitalar de São João fez reuniões com as

do total de medicamentos prescritos e faturados.

direções dos Serviços Clínicos no sentido de os sensibilizar
para o cumprimento das metas do Contrato Programa e para a

No objetivo - Controlo de Infeção Associado a Cuidados de

correção dos desvios mais acentuados ocorridos em 2015.

Saúde – atingimos 70% da meta acordada mas a meta era algo
ambiciosa para a cultura existente nas instituições de saúde

Apresentamos de seguida, em detalhe, o grau de cumprimento

relacionada com esta temática. Visto a nossa performance não

da produção contratualizada no âmbito do Contrato Programa

ter sido a melhor, em 2016, já encetamos uma série de medidas

(CP), bem como dos objetivos de Qualidade e Eficiência Econó-

para melhorar a nossa performance nesta área, nomeadamen-

mico-Financeira.

te a inclusão de uma bateria de indicadores relacionados com
8

esta temática no processo de contratualização interna com os
serviços.
Por último, no objetivo - Taxa de referenciação para a RNCCI –
atingimos apenas 78,3% do valor acordado. Este desfasamento face à meta prende-se com a dificuldade de colocação de
doentes em instituições da RNCCI.
Nos restantes objetivos o CHSJ atingiu um grau de cumprimento superior a 90%, tendo em alguns casos ultrapassado os
100%.
No que se refere a medidas corretivas, em Agosto de 2015 o
Centro Hospitalar de São João remeteu à ARS Norte um pedido
de alteração das quantidades contratualizadas 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 2015.
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,

Cumprimento
Cumprimento das Orientações legais

S

N

NA

Quantificação/
Identificação

Justificação/
Referência ao ponto
do relatório

Objetivos de Gestão/Planos de Atividade e Orçamento:
Objetivos Produção
Objectivos de Gestão:
Objetivos Produção
Nº Total Consultas Médicas

x

Primeiras Consultas
Consultas Subsequentes

x
x

GDH Médicos
GDH Cirúrgicos Programados

100,0%
99,9%
100,1%
x

x

98,5%
102,2%

GDH Cirúrgicos - Urgentes

x

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos

x

89,7%

Urgência

x

99,6%

x

99,6%

x

94,8%

Hematologia

x

86,6%

Imuno-hemoterapia

x

98,1%

Total Atendimentos SU Polivalente
Hospital de Dia

96,6%

Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)

x

101,5%

Base

x

101,1%

x

100,7%

Unid. Sócio-Ocupacionais (Instituição)
Serviços Domiciliários

x

69,1%

GDH Ambulatório

x

96,8%

x

88,5%

GDH Médicos
GDH Cirúrgicos

x

100,0%

Sessões de Radioterapia

x

97,5%

Tratamentos Simples

x

98,3%

Tratamentos Complexos

x

96,0%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I

x

101,5%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II

x

101,5%

VIH/Sida - Total de Doentes

x

100,3%

IG até 10 Semanas - Nº IG Medic.

x

82,7%

IG até 10 Semanas - Nº IG Cirurg.

x

101,5%

Esclerose Múltipla - Total de Doentes

x

102,6%

Patologia Oncológica - Total de Doentes
Doenças Lisossomais - Total de Doentes

x
x

99,6%
103,1%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade

x

95,8%

N.º Induções da Ovulação

x

100,8%

N.º Inseminações Intra-Uterinas

x

100,0%

N.º Fertilizações In Vitro

x

100,2%

N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de  Espermatozóides

x

98,7%

N.º Inje ções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides
recolhidos cirurgicamente

x

92,0%
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
Cumprimento
Cumprimento das Orientações legais

S

N

NA

Quantificação/
Identificação

Incentivos Institucionais
Objetivos Nacionais
Acesso
% de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas
% de Utentes referenciados para consulta externa atendidos
em tempo adequado
Peso das consultas externas com registo de alta
no total das consultas externas
% de inscritos em LIC (neoplasias malignas)
com tempo de espera <=TMRG
Permilagem de Doentes Sinalizados para a RNCCI,
em tempo adequado, no total de doentes tratados

x

97,0%

x

88,6%

x

102,6%

x

101,7%

x

474,3%

Desempenho Assistencial
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Demora Média

x

98,7%

% de reinternamentos em 30 dias

x

96,8%

% de doentes saídos com duração de internamento
acima do limiar máximo

x

77,8%

% de cirurgias da anca efetuadas nas 1ªs 48 horas

x

88,6%

x

99,3%

x

90,1%

x

99,8%

% de cirurgias realizadas em ambulatório no total das cirurgias
programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizáveis
% do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total
de embalagens de medicamentos
Taxa de registo de utilização da "Lista de Verificação de Atividade
Cirúrgica" - Indicador referente à cirurgia segura
Desempenho Económico/Financeiro
% de custos com Horas Extraordinárias,  Suplementos e Fornecimentos e Serviços Externos (selecionados) no total de gastos com
Pessoal

x

100,0%

EBITDA (milhões euros)

x

100,0%

Acréscimo de dívida vencida

x

120,0%

% de rendimentos extra contrato programa no total de rendimentos
(operacionais)

x

100,0%

VV AVC - % de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico
com registo de administração de trombolítico

x

129,0%

Rácio Consultas Externas / Urgências

x

103,6%

Objetivos Regionais

Taxa de referenciação para a RNCCI

x

78,3%

Tempo de espera para a triagem médica da CE

x

26,0%

Garantir o início do tratamento da Retinopatia Diabética em 30 dias
(%)

x

100,0%

Cuidados Paliativos

x

88,0%

Controlo de Infeção Associado a Cuidados de Saúde

x

75,0%

Justificação/
Referência ao ponto
do relatório

3. Indicação dos fatores-chave de que dependem os resultados

A taxa de execução do contrato-programa em 2015 foi de

da entidade.

98,9%, o IDG foi de 91,3% e a taxa de execução do Orçamento
Económico foi de 101,62 % nos proveitos e 101,90% nos custos.

As mudanças significativas que vêm ocorrendo na envolvente
da saúde e a pressão económica (conjuntural e, necessariamen-

Por outro lado a homologação do Plano Estratégico 2013-2015

te, permanente), combinadas com as necessidades crescentes

do CHSJ, EPE, por despacho de 11.11.2014, de Sua Excelência

da comunidade em cuidados de saúde (resultantes do envelhe-

o Secretário de Estado de Saúde é evidência do alinhamento

cimento, do aumento da prevalência de doenças crónicas, do

no que respeita à política setorial a prosseguir, às orientações

aparecimento de novas tecnologias e tratamentos, etc.) exigem

específicas, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade

novas abordagens e uma aposta séria na reforma das institui-

operacional e ao nível de serviço público a prestar pela empresa.

ções.
O grande desafio 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 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 ambiente apropriado, com elevada qualidade e eficiência.
4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente as
relativas à política setorial a prosseguir, às orientações específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício
da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar
pela entidade (vide ponto 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º
133/2013, de 3 de outubro).
As orientações definidas pelos ministérios sectoriais, designadamente as relativas à política sectorial a prosseguir, às orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no
exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a
prestar pela empresa, são contratualizadas anualmente com a
tutela sectorial, nomeadamente através do Contrato-Programa
que inclui, para além das obrigações assistenciais, o Orçamento
Económico e os Objetivos de Qualidade e Eficiência, que determinam o Índice de Desempenho Global (IDG) da Instituição.
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III. ESTRUTURA DE CAPITAL
1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: 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.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º
133/2013, de 3 de outubro).
O capital estatutário do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
é de 115.000.000 Euros, detido integralmente pelo Estado e o
respetivo valor é fixado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde.
2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou
transmissibilidade das ações.
Não Aplicável
3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que
12

sejam do conhecimento da entidade e possam conduzir a eventuais restrições.
Não Aplicável

IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS
1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou
coletivas (entidade) que, direta ou indiretamente, são titulares
de participações noutras entidades, com indicação detalhada
da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como
da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o
efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC)
nos seus artigos 447.º e 448.º (vide alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Os membros do Conselho de Administração do CHSJ, EPE no
exercício de 2015, não são titulares de participações qualificadas noutras entidades.
2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em quaisquer entidades de
natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º1 do
artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O CHSJ, EPE participa como membro associado do SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, associação sem fins
lucrativos que tem por finalidade a realização de uma missão de
serviço público, com enfoque no setor da Saúde.
3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por
membros dos órgãos de administração e de fiscalização, nos
termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.
Não Aplicável
4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a entidade.
Não Aplicável
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V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
A entidade deve apresentar um modelo de governo societário
que assegure a efetiva separação entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). Desta forma, deve ser explicitada a composição dos seguintes órgãos:
A. 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 identificação dos cargos e membros da
mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início
e fim), assim como a remuneração relativa ao ano em referência. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano
em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos
(o que saiu e o que entrou).
14

Remuneração Anual 2015 (€)

Mandato
Cargo

Nome

Valor da Senha
Fixado (€)

(Início-Fim)

Bruta
(1)

Redução
Remuneratória
(2)

Reversão
Remuneratória
(3)

Valor Final
(4)=(1)-(2)+(3)

[Total]

[Total]

[Total]

[Total]

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. foi criado pelo Decreto-

estatutária, só podem ser tomadas com maioria qualificada,

Lei n.º 30/2011, de 2 de Março, com o regime aplicado nos termos

para além das legalmente previstas, e indicação dessas maio-

do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro; que estabelece os

rias.

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

B. Administração e Supervisão

os Estatutos definidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005

1. Identificação do modelo de governo adotado.

de 29 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 244/2012 de 9 de novembro e pelo Decreto-Lei

São Órgãos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.:

12/2015 de 26 de janeiro.

a) O Conselho de Administração;
b) O Fiscal Único;

Em 31 de Julho de 2013, foi homologado o Regulamento Interno

c) O Conselho Consultivo.

do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.

2. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante
aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.
O Conselho de Administração em funções no período de 20142015 foi nomeado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
1/2014 sob proposta dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e da saúde.
3. Caracterização da composição, consoante aplicável, do
De referir ainda que a Resolução de Conselho de Ministros

Conselho de Administração, do Conselho de Administração

4-H/2016 de 15 de Fevereiro de 2016, veio determinar a nome-

Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação

ação de um novo conselho de administração do Centro Hospi-

do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração

talar São João, E. P. E., para o mandato 2016-2018 (ver ponto 3.).

estatutária do mandato, número de membros efetivos, data
da primeira designação e data do termo de mandato de cada

A composição, mandato, vinculação e estatuto dos membros

membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante

do Conselho de Administração são regulados, respetivamente,

o ano em reporte, a entidade deverá durante o ano em reporte

pelos artigos 6.º, 12.º e 13.º dos Estatutos do CHSJ, sendo adicio-

deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que en-

nalmente aplicável o disposto no Estatuto do Gestor Público.

trou).
15

Mandato
(Início - Fim)

Designação
Cargo

Remuneração

Nome
Forma (1)

Data

Entidade
Pagadora

(O/D)

2014-2016

Presidente do Conselho
de Administração

António Luís Trindade
Sousa e Lobo Ferreira

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 1/2014, de 2 de
Janeiro de 2014

02-01-2014

N/A

N/A

2014-2016

Vogal Diretor Clínico

Margarida Fernandes
Tavares

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 1/2014, de 2 de
Janeiro de 2014

02-01-2014

N/A

N/A

2014-2016

Vogal Enfermeiro Diretor

Eurídice Maria Corrêa
Portela

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 1/2014, de 2 de
Janeiro de 2014

02-01-2014

N/A

N/A

2014-2016

Vogal Executivo

João Porfírio Carvalho
de Oliveira

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 1/2014, de 2 de
Janeiro de 2014

02-01-2014

N/A

N/A

2014-2016

Vogal Executivo

Manuel Amaro Fernandes Ferreira

Resolução do Conselho
de Ministros  nº 1/2014,
de 2 de Janeiro de 2014

02-01-2014

N/A

N/A

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

Mandato
(Início - Fim)

Remuneração

Nome
Forma (1)

Data

Entidade
Pagadora

(O/D)

2016-2018

Presidente do Conselho de
Administração

António Joaquim Freitas
de Oliveira e Silva

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 4-H/2016, de
15 de Fevereiro de 2016

15-02-2016

N/A

N/A

2016-2018

Vogal Diretor Clínico

José Artur Osório de
Carvalho Paiva

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 4-H/2016, de
15 de Fevereiro de 2016

15-02-2016

N/A

N/A

2016-2018

Vogal Enfermeiro Diretor

Maria Filomena Passos
Teixeira Cardoso

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 4-H/2016, de
15 de Fevereiro de 2016

15-02-2016

N/A

N/A

2016-2018

Vogal Executivo

Luís Carlos Fontoura
Porto Gomes

Resolução do Conselho de
Ministros  nº 4-H/2016, de
15 de Fevereiro de 2016

15-02-2016

N/A

N/A

Vogal Executivo

Ilídio Renato Garrido
Matos Pereira

Resolução do Conselho
de Ministros  nº 4-H/2016,
de 15 de Fevereiro de
2016

15-02-2016

N/A

N/A

2016-2018
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Designação
Cargo

No que se refere ao ano em análise no presente relatório (2015),

Conforme previsto no artigo 6.º do Anexo II do Decreto-Lei n.º

na sequência da publicação da Resolução de Conselho de Minis-

12/2015, de 26 de janeiro o Conselho de Administração é com-

tros n.º 1/2014, de 2 de Janeiro, o Conselho de Administração do

posto pelo Presidente e um máximo de quatro Vogais, que exer-

Centro Hospitalar de São João, E.P.E. foi reconduzido, com efei-

cem funções executivas, em função da dimensão e complexida-

tos a partir de 1 de Janeiro de 2014. Para além da recondução dos

de do hospital E. P. E., sendo um dos membros o diretor clínico e

membros António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira (Presi-

outro o enfermeiro - diretor.

dente), Margarida Fernandes Tavares (Diretora Clínica), Eurídice Maria Corrêa Portela(Enfermeira Diretora) e João Porfírio
Carvalho de Oliveira (1ª nomeação como Vogal Executivo em 14
de Novembro de 2011), foi nomeado um novo Vogal Executivo do
Conselho de Administração, Manuel Amaro Fernandes Ferreira.
De referir ainda que a Resolução de Conselho de Ministros
4-H/2016 de 15 de Fevereiro de 2016, veio determinar a nomeação dos membros do Conselho de administração do Centro
Hospitalar São João, E. P. E., para o mandato 2016-2018, até ao
limite máximo de três renovações consecutivas, sob proposta
dos Ministros das Finanças e da Saúde: António Joaquim Freitas de Oliveira e Silva (Presidente), José Artur Osório de Carvalho Paiva (Diretor Clínico), Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso (Enfermeira Diretora),Luís Carlos Fontoura Porto Gomes
e Ilídio Renato Garrido Matos Pereira, respetivamente, para os
cargos de Presidente e Vogais Executivos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João. E. P. E. .

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do Con-

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade

selho de Administração e, relativamente aos membros não

do Porto

executivos, identificação dos membros que podem ser con-

Membro do Grupo de Programa do Medicamento Hospitalar do

siderados independentes , ou, se aplicável, identificação dos

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão

2011 – Fevereiro de 2016 - Presidente do Conselho de Adminis-

(vide artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).

tração do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.

1

2

2007 – 2011 — Presidente do Conselho de Administração do
Todos os membros do Conselho de Administração exercem

Hospital de São João, E.P.E.

funções executivas.

Investigador da Unidade de Investigação e Desenvolvimento
Cardiovascular do Porto na área da Insuficiência Cardíaca.

5. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada

Autor ou coautor de mais de 40 publicações em revistas inter-

um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Admi-

nacionais indexadas.

nistração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de
Administração Executivo. Deverão especificamente ser indica-

João Porfírio Carvalho de Oliveira

das as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últi-

FORMAÇÃO:

mos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei

Pós -Graduação em Administração e Gestão da Saúde, Univer-

n.º 133/2013, de 3 de outubro).

sidade Lusíada do Porto, 2013;
Leadership in Healthcare Delivery, Universidade Nova, 2013;

1. Os elementos curriculares relevantes de cada um dos mem-

PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde,

bros que integraram, o Conselho de Administração no período

AESE, 2007;

2014-2015 e as respetivas atividades profissionais exercidas

Mastering Health Care Finance, Harvard Medical, 2007;

nos últimos 5 anos constam da RCM nº 1/2014 que procedeu à

Gestão por Objetivos e Avaliação de Desempenho, Serga, 2007;

nomeação deste Conselho de Administração.

Gestão Logística, AEP, 2003;
E -Business, EGP, 2001;

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

Employeeship, TMI, 2001;

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Univer-

Licenciatura em Matemáticas Aplicadas, Universidade Lusíada

sidade do Porto

do Porto,1993.

Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Univer-

Carreira Profissional:

sidade do Porto

2011 – Nomeado Vogal Executivo do Conselho de Administração

Especialista em Medicina Interna pela Ordem dos Médicos

do Centro Hospitalar de S. João (Despacho n.º 15836/2011, de 22

Assistente Graduado de Medicina Interna do Hospital de S.

de novembro de 2011)

João

2009 – 2011 — Vogal Executivo do Conselho de Administração
do Hospital de S. João, EPE

1.

2006 – 2009 — Diretor do Serviço de Aprovisionamento – HosConforme decorre da aplicação do n.º1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo

407.º do CSC.  
2.

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos

pital de São João, E.P.E.
2002 – 2005 — Diretor Logístico e Gestor de Informação da
Uponor na Península Ibérica.

membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da legislação vigen-

1997 – 2001 — Gestor de Informação das três unidades na Pe-

te. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se

nínsula Ibérica. UponorEcoplás, SA, UponorTermoplás, SA e

independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses es-

UponorResiplast, SAU.

pecíficos na entidade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de

1995 – 1997 — IT Manager – Minas e Metalurgia, SA.

afetar a sua isenção de análise ou de decisão.
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1992 – 1995 — Analista Programador e formador na

de Bruxelles, SchoolofPublicHealth, Bruxelas, Bélgica (1996);

SegafredoZanetti,IllyCaffè e Centro de Formação Prof. Indús-

Clinicalperceptorship— EducationalProgramatthe Chelsea &

tria do Calçado.

Westminster Hospital HIV/GUM Directorate, Londres, Inglaterra (2002); «InfectiousDiseasesofAdults», Harvard Medical

Margarida Fernandes Tavares

School, DepartmentofContinuingEducationandMassachusetts

1997 – Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da

General Hospital, Boston, EUA (2003); «SurvivalAnalysis», Fa-

Universidade do Porto.

culdade de Medicina do Porto (2003); «ClinicalEpidemiology»,

Desde 2005 – Assistente de Infeciologia, da carreira Médica

InternationalEpidemiologicalAssociation, Varsóvia, Polónia

Hospitalar, do Quadro de Pessoal do Hospital de São João/As-

(2009);“XVIII Padis — AESE” (2010).

sistente convidada da disciplina de Medicina (Clínica das Doenças Infeciosas) na Faculdade de Medicina da Universidade do

Apresentou 30 comunicações por convite, foi autora ou coau-

Porto.

tora de 67 trabalhos originais apresentados em reuniões cien-

2005 a 2010 – Coordenadora (Responsável pelo Grupo Operati-

tíficas, de 17 publicações científicas (por extenso) em revistas

vo) do Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe do Hos-

nacionais e internacionais e de 1 livro (2.ª Ed. 2011).

pital de São João, E.P.E./Membro do Grupo da Acompanhamen-
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to / Grupo Operativo Regional do Plano de Contingência para a

Eurídice Maria Corrêa Portela

Pandemia de Gripe da ARS Norte.

FORMAÇÃO:

2006 a 2010 – Membro do Grupo Operativo Nacional para a Gri-

Curso Geral de Enfermagem – 1976

pe da Direção -Geral da Saúde e coautora do capítulo Cuidados

Especialização em Enfermagem Médico -cirúrgica – 1990

de Saúde em Internamento do Plano de Contingência Nacional

Estudos Superiores Especializados em Enfermagem – 1993

do Setor da Saúde para a Pandemia de Gripe. 2.ª Edição. DGS

Curso de Administração de Serviços de Enfermagem – 1995

2008.

PERCURSO PROFISSIONAL:

2007 a 2010 – Adjunta do Diretor Clínico do Hospital de São

1976/1988 – Serviço de Cirurgia 2 – Hospital de São João – Porto

João, E.P. E.

Enfermeira de 2ª

2008 a 2010 – Diretora do Internato Médico do Hospital de São

Enfermeira de 1ª

João, E.P.E. e Membro do Conselho Nacional do Internato Médi-

Enfermeira Graduada

co.

1990/1992 – Serviço de Cirurgia Vascular – Hospital de São

Desde 2010 – Nomeada em 21 de junho Diretora Clínica do Hos-

João – Porto

pital de São João, E.P.E., e renomeada a 14/11/2011 Diretora Clíni-

Enfermeira Graduado (com funções de gestão)

ca do Centro Hospitalar de São João, E.P.E..

Enfermeira Especialista

Desde 2011 – Membro da Comissão do Programa do Medica-

1992/1999 – Bloco Operatório Central – Hospital de São João –

mento Hospitalar (PMH), enquanto diretora clínica do Centro

Porto

Hospitalar de São João, E.P.E.

Enfermeira Especialista

Desde 2013 – Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Te-

Enfermeira Chefe

rapêutica (CNFT), enquanto diretora clínica do Centro Hospita-

1999/2005 – Direção de Enfermagem – Hospital de São João –

lar de São João, E.P.E.

Porto
Enfermeira Supervisora

Frequentou os seguintes cursos de formação académica e pro-

Desde junho 2005 – Administração – Hospital de São João/Cen-

fissional: «Epidemiologia Social», ABRASCO – Associação Bra-

tro Hospitalar de São João EPE — Porto

sileira de Pós -graduação em Saúde Coletiva, Baia, Brasil (1995);
«MeasurementandMisclassificationErrors», Université Libre

Manuel Amaro Fernandes Ferreira

2. Os elementos curriculares relevantes de cada um dos mem-

FORMAÇÃO:

bros que integram atualmente o Conselho de Administração e

Leadership in Healthcare Delivery, Universidade Nova, 2013;

as respetivas atividades profissionais exercidas nos últimos 5

PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde,

anos constam da RCM nº 4-H/2016 de 15 de Fevereiro de 2016

AESE, 2012;

que procedeu à nomeação deste Conselho de Administração.

Mestre em Finanças e Fiscalidade na Faculdade de Economia
do Porto (2008/2010), com realização de tese de mestrado su-

António Joaquim Freitas de Oliveira e Silva

bordinada ao tema – «Princípios Estruturantes de um Balanced

Data de nascimento: 5 de março de 1960.

Scorecard Estratégico para Sistemas Integrados de Saúde».

Naturalidade: Oliveira de Azeméis.

Pós -Graduado em Finanças e Fiscalidade pela Escola de Ges-

Licenciado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas

tão do Porto – UBPS (2007/2008);

de Abel Salazar, da Universidade do Porto, 1987.

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évo-

Especialista em Medicina Interna pela Ordem dos Médicos des-

ra(1987/1992).

de 1995.
Competência em Emergência Médica pela Ordem dos Médicos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

em agosto de 2003.

Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Lo-

Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna desde julho de

cal de Saúde de Matosinhos, EPE (2011 – 2013);

2010.

Diretor do Centro de Empresas de Viana do Castelo do Banco

Coordenador da Emergência Pré -Hospitalar do Hospital de

BPI(Abr/2010 -Dez/2010);

São João de 1997 a 1999.

Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Lo-

Diretor do Serviço de Urgência do Hospital de São João de

cal de Saúde do Alto Minho, EPE (Out/2008 – Mar/2010);

2003 a 2005.

Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hos-

Adjunto do Diretor Clínico do Hospital de São João de junho de

pitalar do Alto Minho, EPE (Jan/06 – Set/08);

2005 a março de 2007.

Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hos-

Coordenador da Unidade de Acidente Vascular Cerebral do

pitalar do Alto Minho, SA (Ago/05 – Dez/05);

Hospital de São João 2006 -2007 e 2011 -2014.

Gerente de Conta da Banca de Empresas do Banco BPI – Centro

Diretor Clínico do Hospital de São João de março de 2007 a Abril

de Empresas de Braga (1997 – Ago/05);

de 2010.

Gestor de Cliente Empresas do Banco de Fomento e Exterior –

Diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Braga de

Porto(1995 – 1997);

Abril de 2014 a fevereiro de 2016.

Assistente Comercial do Banco de Fomento e Exterior – Por-

Membro do Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de

to(1993 – 1995);

Medicina Interna da Ordem dos Médicos entre 2000 e 2009.
Membro do Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saú-

OUTRA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO

de da Ordem dos Médicos desde 2011.

RELEVANTE:

Membro da Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas

Coordenador da equipa de projeto que elaborou o Plano Estra-

da Direção -Geral da Saúde até fevereiro de 2014.

tégico para a constituição da Unidade Local de Saúde do Alto

Autor e Coautor de múltiplas publicações nas áreas da Medici-

Minho, EPE por integração de todos os Centros de Saúde do

na Interna e de Emergência Hospitalar.

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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Luís Carlos Fontoura Porto Gomes

Ilídio Renato Garrido Matos Pereira

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:

Data e local de nascimento: 03.09.1974, Lisboa.

Licenciatura em Gestão pela Faculdade de Economia da Univer-

DADOS ACADÉMICOS:

sidadedo Porto.

Licenciatura em Direito; Pós -Graduação em Gestão e Adminis-

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

tração Hospitalar (Ass. Portuguesa de Bioética/Faculdade de

Análise Financeira de Empresas — EGP University of Porto

Medicina da Universidade do Porto); Mestrando em Gestão de

Business School, em 2009; European Health Leadership Pro-

Unidades de Saúde (não concluída a tese final na Universidade

gramme— Executive Education organizado pelo INSEAD, em

do Minho); Curso Geral de Gestão (Porto Business School).

França, em 2009; PADIS, organizado pela AESE — Escola de

PERCURSO PROFISSIONAL:

Direção e Negócios, em 2008;

Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos no Centro

Mastering Health Care Finance — International Executive Pro-

Hospitalar de São João, EPE; Professor convidado na Escola

gram, organizado pelo IEMS — Institute of Health Economics

Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa, na Pós

and Management da Université Lausanne, em parceria com a

-graduação em Gestão e Administração de Serviços de Saúde;

Harvard Medical School e o Hospital Geral de Santo António,

Vogal executivo do Conselho de Administração no Hospital

em 2007.

Nossa Senhora da Conceição de Valongo (2010 -2012); Vereador

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (2009 -2013); Advo-

Fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016 — Auditor para o Investi-

gado (2004 -2010); Membro suplente do Conselho Superior

mento do Centro Hospitalar de São João, EPE (CHSJ).

de Magistratura (2010); Chefe de Gabinete do Governo Civil

Outubro de 2011 a janeiro de 2014 — Vogal Executivo do Conse-

do Porto (2005 -2007); Assistente Parlamentar — Parlamento

lho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE (CHP).

Europeu — Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e assuntos

Dezembro de 2009 a outubro de 2011 — Vogal Executivo do

Internos (Bruxelas e Estrasburgo 2000 -2002).

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (ARS Norte).

José Artur Osório de Carvalho Paiva

Abril de 2008 a dezembro de 2009 — Diretor da Unidade Ope-

Nascido no Porto, em 18 de setembro de 1960. Licenciado em

racional de Estudos e Planeamento da Administração Central

Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS).

em 1984. Especialista de Medicina Interna desde 1992. Docen-

Janeiro de 2008 a abril de 2008 — Assessor do Conselho Di-

te da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto desde

retivo da ARS Norte para os processos da Parceria Público

1995.

-Privadas (PPP) do Hospital de Braga e das PPP referentes aos

Competência em Emergência Médica desde 2003. Competên-

Centros Hospitalares de Vila Nova de Gaia/Espinho e Póvoa do

cia em Gestão de Sistemas de Saúde desde 2004.

Varzim/Vila do Conde, bem como para os processos de empre-

Subespecialista de Medicina Intensiva desde 2004. Chefe de

sarialização e monitorização mensal do desempenho dos Hos-

Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de São João

pitais da Região Norte.

desde 2005. Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medici-

Setembro de 2006 a janeiro de 2008 — Assessor do Conselho

na da Universidade do Porto desde 2005. Professor Associado

de Administração (CA) do IGIF (atual, ACSS) para os processos

Convidado da Faculdade de Medicina do Porto desde 2006.

de empresarialização, planeamento estratégico e acompanha-

EM TERMOS DE CARGOS EXERCIDOS:

mento e monitorização mensal do desempenho dos Hospitais

Presidente da Comissão de Ressuscitação Intra -Hospitalar do

do SNS.

Hospital de São João entre 1997 e2003;

Setembro de 2001 a janeiro de 2006 — Consultor na Andersen

Secretário -Geral (1997 -2000) e Presidente da Assembleia Ge-

(atual, Deloitte) na área de incentivos e na área fiscal.

ral (2000 -2003) do Conselho Português de Ressuscitação;
Secretário –geral do Grupo de Infeção e Sépsis, entre 2000 e

2006;

Saúde na Universidade Lusíada.

Gestor da empresa RAR -Serviços de Assistência Clínica entre

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

1998 e 2001;

Maternidade de Júlio Dinis: Serviço de Neonatologia, de Setem-

Coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente da

bro de 1980 a julho 1990.

Urgência do Hospital de São João entre 2000 e 2006;

Hospital de S. João: Unidade de Hemato-Oncologia Pediátrica,

Presidente da Comissão de Antibióticos do Hospital de São en-

Enfermeira Especialista de julho de 1990 a abril de 1993; Dire-

tre 2003 e 2005;

ção de Enfermagem, de junho de 1993 a maio de 1998; Adjunta

Diretor de Serviço de Urgência do Hospital de São entre 2005

da Enfermeira

e 2008;

Diretora, desde março de 1994; Enfermeira Chefe em junho de

Presidente da Comissão Regional do Doente Crítico da ARS

1994; Enfermeira Supervisora em setembro de 1995.

-Norte entre 2009 e 2011;

Maternidade Júlio Dinis: Enfermeira Diretora, de maio de 1998 a

Desde 2006, Diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Ur-

setembro de 2007.

gência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João;

Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.: Enfermeira Supervisora, in-

Desde 2009,Coordenador Nacional da Via Verde de Sépsis, na

tegrando o Conselho de Gestão da Unidade Maternidade Júlio

Direção –Geral da Saúde;

Dinis, de outubro de 2007 a agosto de 2008.

Desde 2009, Diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Cen-

Universidade Fernando Pessoa: Docente a tempo integral, des-

tro Hospitalar de São João; Coordenador do Programa Nacional

de setembro de 2008 a 15 de dezembro de 2009; Colaboradora

de Prevenção de Resistência a Antimicrobianos, na Direção –

desde 2003 até ao presente.

Geral da Saúde, entre 2010 e 2013;

Em 2012 Título de Especialista.

Diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de

Administração Regional de Saúde do Norte: Vogal do Conselho

Resistência a Antimicrobianos, programa de saúde prioritário,

Diretivo, de 16 de dezembro de 2009 a 7 de outubro de 2011.

na Direção-Geral da Saúde, entre 2013 e 2016;

Centro Hospitalar de S. João, E. P. E.: Enfermeira Supervisora,

Em 2011 -2012, Presidente da Comissão de Reavaliação da Rede

desde 7 de fevereiro de 2012, funções de vogal do Conselho Dire-

Nacional de Emergência/Urgência do Ministério da Saúde;

tivo da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina In-

Desde março de 2015, Presidente do Colégio de Medicina Inten-

tensiva, da Clínica da Mulher e do Hospital Pediátrico Integrado.

siva da Ordem dos Médicos;
Desde abril de 2015, elemento do Programa STOP Infeção Hos-

6. Apresentação de declaração 3 de cada um dos membros do

pitalar, da Fundação Calouste Gulbenkian.

órgão de administração ao órgão de administração e ao ór-

Revisor de revistas internacionais e autor de mais de 100 arti-

gão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças

gos publicados em revistas indexadas, vários capítulos de livros

(IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham

e múltiplas palestras.

na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham
com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras

Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso

ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de ge-

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

rar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º

1980 — Curso de Enfermagem Geral na Escola de Enfermagem

133/2013, de 3 de outubro).

D. Ana Guedes.
1985 — Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde In-

Foi emitida pelos membros do Conselho de Administração de-

fantil e Pediátrica.

claração de não existência de quaisquer relações suscetíveis

1993 — Curso de Administração de Serviços de Enfermagem.
1997 — Mestre em Ciências de Enfermagem pelo ICBAS.
2004 — Pós -Graduação — Master em Gestão de Serviços de

3.

Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das decla-

rações por parte dos destinatários.
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de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes,
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013. (ver
anexo III).
7. Identificação de relações familiares, profissionais ou co-

8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais re-

merciais, habituais e significativas, dos membros, consoante

lativos à repartição de competências entre os vários órgãos

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e

sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo

de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com

informação sobre delegações de competências, em particular

acionistas.

no que se refere à delegação da administração quotidiana da
entidade.

Não Aplicável
Em 2015 as repartições de competências foram as seguintes:
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9. Caracterização do funcionamento do Conselho de Adminis-

d) Comissões6 existentes no órgão de administração ou super-

tração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de

visão, se aplicável. Identificação das comissões, composição

Administração Executivo , indicando designadamente:

de cada uma delas assim como as suas competências e síntese

4

das atividades desenvolvidas no exercício dessas competêna) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de

cias.

cada membro às reuniões realizadas ;
5

As comissões de apoio técnico são órgãos de caráter consultivo
Em 2015, foram realizadas 33 reuniões do Conselho de Admi-

que têm por função colaborar com o Conselho de Administra-

nistração, tendo a assiduidade sido de 100%, com exceção do

ção, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua

período de férias.

competência.
São comissões de apoio técnico do CHSJ:

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

a) Comissão de Ética para a Saúde;

pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício, apre-

A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão consultivo,

sentados segundo o formato seguinte:

multidisciplinar e independente que tem como finalidade refletir sobre os aspetos éticos que impendem sobre a atividade
hospitalar, assistencial, docente e de investigação. Compete

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
Nome

Entidade

Função

Regime

apreciar e emitir pareceres sobre todos os aspetos éticos da

António Luís
Trindade Sousa

FMUP

Docência

Público

Tavares (i)

prática médica desenvolvida pelo CHSJ, pronunciar-se sobre
protocolos de investigação científica, promover a divulgação

e Lobo Ferreira (i)
Margarida Fernandes

à CES, nos termos dos artigos 7.º e 8.º do seu Regulamento,

FMUP

Docência

Público

dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, designadamente através de estudos, pareceres e outros

(i) Resolução do Conselho de Ministros  nº 1/2014, de 2 de Janeiro de 2014

documentos ou iniciativas.  

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação

A Comissão de Ética Centro Hospitalar São João / Faculdade de

de desempenho dos administradores executivos e critérios

Medicina da Universidade do Porto*, em 2015, reuniu em dezas-

pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mes-

seis sessões de trabalho (11 plenárias e 5 extraordinárias), e teve

mos;

um ligeiro crescimento no número de pareceres que lhe foram
solicitados, numa tendência ininterrupta dos últimos anos, que

Nos termos da legislação em vigor, compete ao Fiscal Único a

só em 2014 não se confirmou, em que viu a sua atividade ser

avaliação do desempenho dos gestores executivos, com base

mais que quadruplicada (passando dos cerca de 150 pareceres

no cumprimento das orientações de gestão definidas no Con-

em 2006 para as sete centenas em 2015).

trato-Programa, celebrado entre a ACSS e o Centro Hospitalar
de São João, E.P.E., que fixa as orientações específicas e os ob-

Merece ser relevada a atividade da CE na elaboração de parece-

jetivos quantificados a atingir no exercício económico de 2015.

res sobre projetos de investigação para estudantes e investigadores da FMUP (42% de todos os pedidos de pareceres feitos
à CE).

4

Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado.

6.

5.

A informação poderá ser apresentada sob a forma de um quadro.

tração ou supervisão.

Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de adminis-
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Foi convidada a participar por 5 vezes em reuniões de Serviço

camentos, suportada em evidência científica atualizada e pare-

para colaborar em decisões de carácter assistencial (Cirurgia

ceres de peritos e, quando adequado, da CES;

Cardiotorácica, Pneumologia, Obstetrícia e Medicina Intensiva

b) A elaboração e aprovação das normas de orientação clínica

Pediátrica).

do CHSJ em colaboração com os médicos especialistas/peritos

Procedeu à revisão dos documentos de submissão, que irão co-

em cada área e avaliação da sua utilização, resultados e impac-

meçar a ser utilizados em 2016. Replicou as informações dispo-

to em termos de custo-efetividade.

níveis no sítio da Intranet e Internet do CHSJ relativas à submissão de projetos para avaliação no sítio da FMUP, na plataforma

No ano de 2015, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do

‘Sigarra’, de modo a facilitar a informação às muitas solicitações

CHSJ, constituída por 3 médicos e 3 farmacêuticos, reuniu men-

advindas de estudantes e docentes da FMUP.

salmente.

Participou em duas reuniões nacionais promovidas pela RedÉtica.

No âmbito das suas competências foram feitas, ao longo do

Participou em duas ações de formação no CHSJ sobre ‘Ética na

ano, as seguintes avaliações de novos produtos:

prática hospitalar’.
A Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para

•

Transplante (EVA) funcionou junto desta CE, e em 2015 elaborou
pareceres para 9 pedidos.

Formulário Hospitalar;
•

Tem na sua composição multi-disciplinar 9 elementos, do CHSJ,
da FMUP e da sociedade civil, três dos quais não pertencem a
24

43 novos medicamentos propostos para introdução no
3 novos desinfetantes propostos para introdução no
hospital;

•

qualquer destas instituições

7 novos produtos para pensos propostos para introdução
no hospital;

•

3  novos manipulados.

*A partir de 12 de Outubro de 2011, por deliberação da Comissão Mista Faculdade de Medicina do Porto-Centro Hospitalar de São João, esta passou a desig-

Foram ainda apreciadas 6 propostas de utilização de amostras

nar-se Comissão de Ética Centro Hospitalar São João/FMUP, tendo a seu cargo,

de novos produtos farmacêuticos.

sempre que necessário, a emissão de pareceres solicitados por qualquer das
instituições envolvidas.

Em resposta a pedidos específicos foram feitas apreciações
casuísticas para utilização excecional de:

b) Comissão de Farmácia e Terapêutica;

•

37 medicamentos novos;

A CFT é presidida pelo Diretor Clínico ou por um dos seus adjun-

•

8 produtos de material penso.

tos, sendo os restantes médicos indicados pelo Diretor Clínico e
os farmacêuticos pelo Diretor dos Serviços Farmacêuticos, de

No âmbito das competências atribuídas às CFT hospitalares re-

entre os médicos e farmacêuticos do quadro do CHSJ. A Comis-

lativamente à utilização de fármacos para tratamento da hepa-

são de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída no máximo

tite C foram, durante o ano de 2015, avaliados pela CFT do CHSJ

por seis membros, metade médicos e metade farmacêuticos.

800 processos de tratamento desta patologia.

Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica:

No ano de 2015 a CFT emitiu um parecer relativo à utilização de
fármaco em fase II de ensaio clínico (AZD9291) em doente com

a) Participar no desenvolvimento, implementação e acompa-

adenocarcinoma do pulmão. Foram aprovados pela CFT 9 pro-

nhamento da política do medicamento do CHSJ, com revisão

tocolos clínicos.

periódica do Formulário Hospitalar do Medicamento, avaliação
técnico-científica de pedidos de utilização/introdução de medi-

c) Comissão de Controlo da Infeção;
A Comissão de Controlo de Infeção (CCI) é um órgão multidisci-

No âmbito das funções que lhe são atribuídas, descrevem-se a

plinar de apoio técnico ao Conselho de Administração que tem

seguir as principais atividades realizadas pela UPCIRA no ano

como propósito essencial a prevenção das infeções associadas

de 2015.

aos cuidados de saúde (IACS).A CCI tem as competências e funciona de acordo com os Despacho n.º 246 de 23/10/1996, Circu-

•

lar 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

Campanha de Precauções Básicas de Controlo de Infeção
(PBCI)

•

Projeto STOP Infeção Hospitalar:

•

Vigilância:

•

Programa de Assistência a Prescrição de Antimicrobianos

•

Formação:

•

Auditorias: Centro de Mama; Unidade de Autópsias;

Infeção do CHSJ e implementar um sistema de avaliação das

Neurologia; Gastroenterologia; Cirurgia Cardiotorácica;

ações empreendidas;

Medicina Interna; Higienização das Mãos (todo o hospital);

b) Implementar políticas e procedimentos de prevenção e con-

Profilaxia Antibiótica Cirúrgica (200 cirurgias)

trolo da infeção e das resistências aos antimicrobianos e moni-

•

torizá-las através de auditorias periódicas, em articulação com

Elaboração de pareceres a pedido de Serviços e da
Direção Clínica/Conselho de Administração

a Comissão de Qualidade e Segurança do Doente.

•

Colaborações com outros Serviços

c) Proceder à revisão das normas sempre que surjam níveis de

•

Colaboração na elaboração de Orientações Técnicas

evidência que o justifiquem;
d) Planear e implementar a vigilância epidemiológica de acordo

Nacionais – Doença por vírus Ébola, a convite da DGS
•

Participação de elementos da UPCIRA em mesas

com os programas nacionais e as necessidades do CHSJ;

redondas/palestras: Jornadas PPCIRA; Jornadas Instituto

e) Investigar, controlar e notificar surtos de infeção, visando a

Piaget; Congresso Nacional de Medicina Intensiva;

sua efetiva prevenção;

Jornadas Instituto Ricardo Jorge; Simpósio Infeção e

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

Sépsis

antimicrobianos;
g) Monitorizar os riscos de infeção associados a novas tecnolo-

d) Comissão da Qualidade e Segurança do Doente;

gias, dispositivos, produtos e procedimentos;

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQS) é

h) Colaborar com o Conselho de Administração e o Centro de

constituída por um máximo de nove membros, sendo presidida

Logística, Compras e Património na definição de característi-

pelo Presidente do Conselho de Administração do CHSJ ou por

cas de material e equipamento clínico e não clínico com implica-

quem ele delegar, dela fazendo parte o Diretor Clínico e o Enfer-

ções no controlo e prevenção das IACS;

meiro Diretor.

i) Proceder, em articulação com o Serviço de Saúde Ocupacional, à avaliação do risco biológico em cada serviço e desenvolver

À CQS cabe a promoção e o desenvolvimento de uma cultura de

recomendações específicas, quando indicado;

qualidade e segurança que satisfaça os objetivos estratégicos

j) Dar parecer sobre o planeamento e acompanhamento da execu-

do hospital, traduzível na contínua melhoria da qualidade e efici-

ção de obras, a fim de garantir a adequação à prevenção das IACS;

ência dos cuidados de saúde prestados, na promoção da segu-

k) Participar no desenvolvimento e monitorização de progra-

rança dos doentes e dos profissionais, e no apoio e informação

mas de formação, campanhas e outras ações e estratégias de

das atividades de gestão contribuindo para a missão do CHSJ

informação e em programas de investigação relacionados com

de prestação de cuidados de saúde diferenciados e humaniza-

as IACS, a nível nacional e internacional.

dos de elevada qualidade e eficiência.
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Segue-se uma descrição das principais atividades e resultados

houve um especial enfoque na informação transmitida aos do-

no ano 2015, apresentados de acordo com as prioridades es-

entes através da elaboração e entrega de vários folhetos infor-

tratégicas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Estas

mativos e dinamização do portal da instituição, nomeadamente

atividades foram desenvolvidas pelos vários serviços do CHSJ,

no projeto “Nascer São João”, na informação das especialidades

com suporte do Centro de Epidemiologia Hospitalar e do Servi-

e capacidade de exames complementares e técnicas diagnósti-

ço de Certificação.

cas e terapêuticas no SU, Centro de Mama, Serviço de Hematologia Clínica, Serviço de Doenças Infeciosas, Serviço de Anato-

O eixo prioritário melhoria da qualidade clínica e organizacio-

mia Patológica, entre outros.

nal foca-se essencialmente nas normas emitidas pela DGS,
mais especificamente na análise e avaliação do nível de cum-

A monitorização permanente da qualidade e segurança tem

primento das mesmas, bem como em projetos de melhoria

vindo a ser efetuada através de diversas metodologias, nomea-

implementados no CHSJ. Nesse âmbito, foram analisadas e

damente na construção de indicadores para avaliação da quali-

discutidas mais de 35 normas da DGS, por exemplo as normas

dade clínica e na avaliação da satisfação dos doentes.

relacionadas com o Plano de Prevenção de Controlo de Infeção
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e Resistências aos Antimicrobianos, do Sistema de Triagem dos

O reconhecimento da qualidade das unidades de saúde é uma

Serviços de Urgência, dos cuidados respiratórios domiciliários.

mais-valia para a confiança que o cidadão deposita nas insti-

Foram realizadas cerca de 750 auditorias para avaliar o respeti-

tuições. Para além da implementação dos sistemas de gestão

vo cumprimento no CHSJ, destacando-se positivamente a cres-

da qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2015, foram

cente autonomia dos serviços clínicos na realização de audito-

acreditados o Serviço de Neurocirurgia no âmbito de European

rias aos seus contextos da prática de acordo com as checklists

Standards of Excellence forTraining Neurosurgery, o Serviço de

emanadas pela DGS ou concebidas internamente no Centro

Urgência Pediátrica com a Triagem Canadiana, o Serviço de Ne-

Hospitalar. Como projetos de boas práticas destaca-se: projeto

onatologia como São João NIDCAP Training Center (Newborn

de prevenção de doença tromboembólica venosa; planeamento

Individualized Developmental Care na d Assessment Program)

da reestruturação (física ou funcional) do Centro Ambulatório e

e o Serviço de Gastroenterologia como European Training Cen-

Serviço de Urgência Pediátrica com base na metodologia LEAN;

ter of Gastroenterology and Hepatology by citeria of EUMS e

implementação do processo transfusional eletrónico; rastreio

WGO Porto Gastroentrology and Hepatology Training Center.

de desnutrição na população idosa do CHSJ; monitorização da
distribuição da alimentação e avaliação do desperdício alimen-

Como atividades conjuntas com os ACES, foi mantida uma cola-

tar do doente; iniciativas relativas à prescrição eletrónica de

boração regular com os GCLPPCIRA dos ACES Maia/Valongo e

MCDT´s, de tratamento e incorporações de novos alertas.

Porto Oriental, com reuniões regulares (5 durante o ano) e troca
de informação via email, e foram desenvolvidas as seguintes

Para o reforço da segurança dos doentes, assente em diversas

atividades:

áreas de atuação, foi mantida a implementação dos projetos re-

- Ações de formação:

lacionados com a identificação do doente, prevenção das que-

a. Infeções urinárias: 15 Abril (no CHSJ, para médicos dos

das e úlceras de pressão. Relativamente ao cumprimento da

ACES Maia/ Valongo e Porto Oriental) (4 horas, participação

utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica, o CHSJ

de 33 médicos)

obteve uma proporção de não conformidade de 7,5%. Destaca-

b. Infeções respiratórias: 15 Outubro (no CHSJ, para médicos

se a formação de mais de 500 profissionais no âmbito da segu-

dos ACES Maia/ Valongo e Porto Oriental) (4 horas, partici-

rança do doente.

pação de 20 médicos)

Atendendo a que a informação transparente ao cidadão e au-

- Criação de um protocolo de vigilância de infeção do local cirúr-

mento da sua capacitação promove a sua segurança, este ano

gico para doentes operados no CHSJ utentes dos ACES Maia/

Valongo e Porto Oriental; deste trabalho resultou a criação de

alínea c) do n.º 1 do artigo 142º do Código Penal (lei n.º16/2007

um formulário  já aprovado pelas Direções Clínicas das três ins-

de 17 de abril), nomeada de acordo com o artigo 20º da Porta-

tituições e o estabelecimento de um circuito de comunicação

ria n.º741-A/2007 de 21 de junho, e homologada pelo conselho

de informação atualmente em fase de implementação (projeto

de administração do CHSJ (art. 26º do Regulamento Interno do

piloto) na Unidade de Cirurgia Colo-Retal.

CHSJ) está em funções desde 2 de janeiro de 2014. Tem como
elementos efetivos Carla Ramalho (presidente), Eduarda Mar-

e) Comissão de Coordenação Oncológica;

ques (secretária), Teresa Loureiro, Manuela Rodrigues e João

A Comissão de Coordenação Oncológica é presidida pelo Dire-

Paulo Oliveira e como suplentes Manuela Cunha e Angelina

tor Clínico ou por um dos seus adjuntos, regendo-se, quanto à

Martins.

sua composição e competências, pela Portaria n.º 420/90, de 8
de julho.

Durante o ano de 2015 a comissão apreciou 57 pedidos que foram considerados enquadráveis na legislação. Foram efetua-

A Comissão de Coordenação Oncológica tem como objetivo

das 57 interrupções de gravidez ao abrigo da alínea c) do artigo

principal promover ativamente a integração de cuidados pres-

nº 142 do Código Penal. Foram efetuadas 10 interrupções com

tados no CHSJ na área oncológica, de forma a rentabilizar os

recurso a feticídio (uma depois das 24 semanas). Foram efetu-

recursos existentes, potenciando e melhorando o desempenho

ados três feticídios seletivos em gravidez múltipla com discor-

nesta área e promovendo a colaboração dos profissionais atra-

dância de malformações.

vés da partilha de conhecimentos e meios disponíveis.
A avaliação dos casos submetidos a interrupção é efetuada
Em 2015, e no seguimento do trabalho efetuado em anos transa-

anualmente (responsáveis Carla Ramalho e Otília Brandão),

tos, prosseguiu-se com:

com apresentação em reunião de Serviço e elaboração de um
relatório. A avaliação dos casos referentes a 2015 foi apresen-

•

Atualização do registo oncológico;

tada na reunião multidisciplinar do Centro de Diagnóstico Pré-

•

Integração de novos elementos nas constituições dos di-

Natal (CDPN-CHSJ) de 3 de fevereiro de 2016.

versos Grupos Oncológicos;
Agendamento direto dos doentes nas consultas dos Gru-

g) Comissão Hospitalar de Transfusão.

pos Oncológicos;

A Comissão Hospitalar de Transfusão (CHT) é presidida pelo

Agendamento das sessões de tratamentos oncológicos no

Diretor Clínico (que pode delegar no Diretor do Serviço de Imu-

Hospital Dia;

nohemoterapia), e integra o Diretor do Serviço de Imunohemo-

Elaboração e publicação de protocolos terapêuticos insti-

terapia, médicos e enfermeiros dos serviços/especialidades

tuídos pelo Hospital e disponíveis no sistema de prescri-

que mais frequentemente utilizam serviços de medicina trans-

ção on-line;

fusional, um médico e um enfermeiro de Imunohemoterapia, e

Criação de uma consulta de triagem elaborada por um En-

representantes dos Serviços Farmacêuticos, da auditoria clíni-

fermeiro, antes do tratamento oncológico;

ca, do Serviço de Controlo de Gestão, do Serviço de Gestão da

•

Alargamento do horário de atendimento no Hospital Dia;

Informação, do Instituto Português do Sangue e Transplanta-

•

Melhoria (dentro dos possíveis) das condições físicas e de

ção e dos doentes. A CHT reúne regularmente, tem uma agenda

trabalho no Hospital Dia em conjunto com a UAG de Medi-

formal e mantém os registos das suas decisões.

•
•
•

•

cina.
São funções da CHT, designadamente:
f) Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez;
A comissão técnica de certificação das situações previstas na
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V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
a) Definir as políticas transfusionais adaptadas às atividades

tware e o Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação

clínicas do CHSJ;

e Comunicação, nos seguintes serviços: Unidade de Doentes

b) Promover a divulgação e o uso de normas internacionais, na-

Neutropénicos, Unidade de Hemato-Oncologia, Nefrologia, Ci-

cionais e locais relativamente ao processo clínico transfusional;

rurgia Torácica;

c) Rever e atualizar regularmente a documentação do hospital

9. Definição do plano de ações para o triénio 2015-2017

relativa à transfusão;
d) Promover auditorias clínicas para avaliar o processo transfusional do CHSJ comparativamente com normas relevantes relativas ao uso dos componentes/derivados do sangue, de acordo
com a melhor prática clínica;
e) Promover a formação e treino de todos os profissionais, com
funções clínicas ou laboratoriais, envolvidos no processo transfusional;
f) Garantir que os incidentes transfusionais são analisados e
que a informação utilizada possa ajudar a melhorar a prática
clínica, evitando a repetição dos mesmos, pela assunção de medidas corretivas e preventivas.
Descrevem-se seguidamente as principais atividades referen28

tes ao ano de 2015:
1. Janeiro: 6ª reunião da 1ª Comissão Hospitalar de Transfusões;
2. 4 de junho: Nomeação da 2ª Comissão Hospitalar de Transfusões pelo Conselho de Administração - mandato abril 2015/abril
2018;
3. 30 de junho: 1ª reunião da 2ª Comissão Hospitalar de Transfusões;
4. Revisão e atualização da documentação relativa à transfusão, tendo em vista a futura elaboração da 2ª edição do Manual
Hospitalar de Transfusões e o desenvolvimento de aplicação
para smartphone;
5. Implementação da 4ª versão do MSBOS;
6. Outubro: promoção e organização da formação em medicina
transfusional aos médicos internos do CHSJ, em colaboração
com a Diretora do Internato Médico e o Centro de Formação e
que terminou em fevereiro deste ano;
7. Análise de todos os incidentes transfusionais e implementação de medidas corretivas;
8. Promoção da implementação da prescrição eletrónica de
transfusões, através da aplicação JOne. Implementação realizada em conjunto com a Unidade de Desenvolvimento de Sof-

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 Financeiras,
ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 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 alteração de mandato durante
o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar
segundo o formato seguinte:
Mandato

Designação
Cargo

Nome

(Início-Fim)

Estatuto Remuneratório Mensal Fixado (€)
Forma

(1)

Data
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Número estatutário mínimo e máximo de membros –
[número mínimo] / [número máximo]
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conse-

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada

lho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de

um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Audito-

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que

ria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as

se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do artigo

Matérias Financeiras e outros. Deverão especificamente ser

414.º, do CSC.

indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos,
nos últimos 5 anos.

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
4. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da
Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável:
a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro, apresentados segundo o formato seguinte:
N.º Reuniões

Ex: 5

Ex: 6

Local de realização
Identificar o local
(ex. sede da empresa)

Intervenientes na reunião

Ausências dos membros
do Órgão de Fiscalização

Identificar para cada reunião todos os participantes
(ex. Presidente do CF; Vogais do CF; ROC e Diretor

(ex. não se verificaram ausências)

Financeiro)

Identificar o local

Identificar para cada reunião todos os participantes

(ex. outro que não a sede)

(ex. Presidente do CF e Vogal do CF)

(ex. em falta o Vogal do CF ABCD)

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, den-

Nos termos do Despacho n.º 10607/2014, SET, de 06/08/2014,

tro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas

foram designados para o Centro Hospitalar de São João, E.P. E.,

pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício;

para o triénio 2014-2016 os seguintes órgãos sociais:

c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão

• Fiscal Único Efetivo: Rodrigo Carvalho & M. Gregório — SROC,

de fiscalização para efeitos de contratação de serviços adicio-

Lda, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o

nais ao auditor externo;

n.º 170,representada pelo Dr. Rodrigo Mário de Oliveira Carva-

30

lho, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
d) Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da

n.º 889

Comissão para as Matérias Financeiras.

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

D. Revisor Oficial de Contas (ROC)

1086

1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao

de Revisores Oficiais de Contas (SROC), do ROC e respeti-

número de anos em que o ROC presta contas à entidade.

vos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores

De acordo com o estabelecido no artigo 15.º dos Estatutos, o

Mobiliários(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a re-

mandato do Fiscal Único tem a duração de três anos, renovável

presentam e indicação do número de anos em que o ROC exer-

apenas uma vez.

ce funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo.
Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em
reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o
que saiu e o que entrou).

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC
exerce funções consecutivamente junto da entidade/grupo,
bem como indicação do número de anos em que o ROC presta
serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano
em referência, apresentados segundo os formatos seguintes:
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.
Mandato
(Início -

Identificação SROC/ROC
Cargo

- Fim)

Nº de
Nome

inscrição
na OROC

2014-

Fiscal Único

2016

Efetivo

2014-

Fiscal Único

2016

Suplente

Designação

Nº Registo
na CMVM

Rodrigo

Nº de
Mandatos

Forma (1)

Data

Contratada

exercidos na
sociedade

Despacho n.º

Carvalho & M.

SROC  170

10607/2014, SET,

Gregório

de 06/08/2014

Jorge Manuel

Despacho n.º

da Silva Baptista

ROC 1086

10607/2014, SET,

Pinto

06-08-2014

1

06-08-2014

1

de 06/08/2014

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

Remuneração Anual 2015
Membro do órgão de Fiscalização
Rodrigo Carvalho & M. Gregório

Bruta (1)

Redução Remuneratória (2)

Reversão Remuneratória (3)

Valor Final (4)=(1)-(2)+(3)

16.457

1.975

658

15.140

Legenda:  (1) - Valor Bruto Anual fixado; (2)Antes de reduções remuneratórias; deve incluir despesas de
representação

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade 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.

31

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
E. Auditor Externo
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 externo e o respetivo
sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções
exercem funções consecutivamente junto da entidade e/ou do
grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato seguinte:
Identificação do Auditor Externo

Contratação

(SROC/ROC)
Nome

Nº de inscrição

Nº Registo

na OROC

na CMVM

29

1122

BDO &
Associados
– SROC
32

Data

03-02-2015

Período

Remuneração Anual 2015 (€)

Valor da Prestação
de Serviços (1)

2014

Redução

Reversão

Remuneratória

Remuneratória

(2)

(3)

14.980

Valor Final
(4)=(1)-(2)+(3)

14.980

A Sociedade BDO & Associados – SROC exerceu funções no

normas nacionais e internacionais de auditoria em vigor, aceites

CHSJ por 2 anos consecutivos, nomeadamente nos anos de

pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), tendo o

2014 e 2015, prestando serviços de auditoria financeira aos

lote referente ao CHSJ sido adjudicado à BDO & Associados,

exercícios de 2012/2013 e 2014 respetivamente. De referir que

SROC, Lda.

2015 foi o último ano de exercício de funções.

De referir que 2015 foi o ultimo ano de realização de auditoria
externa no âmbito do Despacho mencionado.

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do au7

ditor externo e do respetivo sócio ROC que o representa no

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, rea-

cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão

lizados pelo auditor externo para a entidade e/ou para enti-

responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade

dades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem

com que essa avaliação é feita.

como indicação dos procedimentos internos para efeitos de
aprovação da contratação de tais serviços e indicação das ra-

No que se refere à questão da política e periodicidade da ro-

zões para a sua contratação.

tação do Auditor Externo, assim como da respetiva avaliação,
trata-se de um ponto não aplicável, uma vez que a escolha da en-

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela

tidade em causa foi externa ao CHSJ. A SPMS, EPE, nos termos

entidade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou

o Despacho n.º 53/2014, de 17 de Setembro de 2014, do Ministro

de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas

da Saúde promoveu um procedimento concursal nos termos do

pertencentes à mesma rede8 e discriminação da percentagem

artigo 259.º do CCP para a formação de um acordo-quadro de
aquisição de serviços de auditoria financeira, de acordo com as

8.

Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea

p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pelo
7.

Acompanhada de menção à legislação aplicável.

artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.

respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o
formato seguinte:
Considerando a complexidade das Instituições do SNS, o Despacho n.º 53/2014, de 17 de Setembro de 2014, do Ministro da
Saúde, veio estabelecer a realização de auditorias externas às
demonstrações financeiras do exercício de 2014 de todos os
hospitais do SNS.
Neste âmbito, a SPMS, EPE promoveu um procedimento concursal nos termos do artigo 259.º do CCP para a formação de
um acordo-quadro de aquisição de serviços de auditoria financeira, de acordo com as normas nacionais e internacionais de
auditoria em vigor, aceites pela Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas (OROC), tendo o lote referente ao CHSJ sido adjudicado à BDO & Associados, SROC, Lda.
O preço contratual estabelecido foi de 14.980 euros.
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Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas)
Valor dos serviços de revisão de contas

[€] 14.980

100%

Valor dos serviços de consultoria fiscal

[€]

[%]

Valor de outros serviços que não revisão de contas

[€]

[%]

[€] 14.980

100%

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%

Total pago pela empresa à SROC
Por entidades que integrem o grupo (inclui contas individuais e consolidadas)

Nota: deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percentagem sobre os honorários totais faturados pela empresa à sociedade/grupo.

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA
A. Estatutos e Comunicações
1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação

entidade.

de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção
de fraude organizacional.

Os Estatutos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E. encontram-se aprovados pelo Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 de

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º

Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistematizar o

244/2012 de 9 de novembro e pelo Decreto-Lei 12/2015 de 26 de

sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar de São João,

Janeiro.

E.P.E., estão identificados os riscos relevantes, sendo, paralelamente, efetuada a respetiva avaliação, assim como as medidas

O CHSJ é uma EPE (Entidade Pública Empresarial), integrada

preventivas adotadas como resposta aos riscos estabelecidos,

no Setor Público Empresarial regendo-se pelo Decreto-Lei

nomeadamente nas áreas de Aprovisionamento, Recursos Hu-

nº233/2005, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 12/2015

manos e Financeira:

de 26 de janeiro. Nesta conformidade as alterações aos estatutos são feitas ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 18º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei nº27/2002,
de 8 de novembro e no Decreto-Lei nº133/2013,de 3 de outubro,
e nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 198º da Constituição,
34

como referido no preâmbulo do Decreto-Lei nº12/2015 de 26 de
janeiro.
2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade.
Conforme previsto no artigo 17.º-A do Anexo II do Decreto-Lei
n.º 12/2015, os Hospitais E. P. E. devem dispor 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, foi aprovado pelo Conselho
de Administração no ano de 2014, o Regulamento de Comunicação de Irregularidades do CHSJ, EPE.
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VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA
B. Controlo interno e gestão de riscos 9

Paralelamente, foi efetuada em 2015 a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infra-

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo In-

ções Conexas, que pretende sistematizar o sistema de gestão

terno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade da en-

de riscos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.

tidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos
(este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade).

Tendo em conta as indicações fornecidas em normas internacionalmente aceites sobre gestão do risco, nomeadamente o

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. dispõe de vários meca-

“Enterprise Risk Management – na integrated Framework”

nismos implementados que contribuem para a redução dos ris-

(2004), do COSO, optou-se, por estabelecer um Plano mais am-

cos relevantes, dos quais destacamos:

plo (em contraponto com o “mínimo” recomendado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção), abrangendo os riscos de ges-

•

Serviço de Auditoria Interna

tão mais relevantes, onde naturalmente se incluem, com papel

•

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de

relevante, os de corrupção e infrações conexas.

Corrupção e Infrações Conexas e respetivo Relatório Anual
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•

Regulamento Interno

Também no que respeita ao Risco Clínico e Operacional, o CHSJ

•

Regulamento de Comunicação de Irregularidades

assegura a manutenção de um sistema de gestão de risco, as-

•

Segregação de Funções

sente em atividades de identificação, de avaliação de riscos

•

Formação Contínua

potenciais, de prevenção e de controlo de perdas.

•

Serviço de Certificação

•

Centro de Epidemiologia Hospitalar

Paralelamente, o CHSJ mantém operacional um plano de emer-

•

Regulamento da Comissão de Ética

gência para desastres internos ou externos, o qual consta de
documento próprio, assim como um plano específico destinado

Ciente da relevância de um Sistema de Controlo Interno eficaz

à segurança de pessoas (utentes, profissionais, voluntários e

e eficiente, e, no sentido de reforçar o sistema de controlo in-

visitantes) e bens.

terno já existente, o Conselho de Administração procedeu, em
2013, ao reforço da função Auditoria Interna, com a criação do

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis

Serviço de Auditoria Interna.

pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de
gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar

Adicionalmente, e de forma a dar cumprimento ao disposto no

os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

n.º 4 do artigo 17.º-A do Decreto-Lei n.º 244/2012, foi aprovado
em 2014 o Regulamento de Comunicação de Irregularidades do

Dando cumprimento ao estabelecido nos novos Estatutos do

CHSJ, EPE, através do qual são definidas as regras e procedi-

Centro Hospitalar de São João, E.P.E., foi criado o Serviço de

mentos de comunicação de irregularidades.

Auditoria Interna, a quem compete a avaliação dos processos
de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.

9.

Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Có-

digo que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da informação
implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma
das alíneas.

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

Os Responsáveis pelo Serviço de Auditoria Interna e pelo Cen-

No que respeita aos riscos económicos, as mudanças significa-

tro de Epidemiologia Hospitalar são respetivamente Dra. Caro-

tivas que vêm ocorrendo na envolvente, a pressão económica,

lina Silva e Prof. Dra. Ana Azevedo.

conjuntamente com as necessidades crescentes da população
em cuidados de saúde (resultantes do envelhecimento, do au-

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política

mento da prevalência de doenças crónicas, da inovação tecno-

de risco da entidade, este deve incluir a definição de níveis de

lógica e farmacológica) e as dificuldades económicas e finan-

risco considerados aceitáveis e identificar as principais medi-

ceiras sobejamente conhecidas, marcam a realidade atual da

das adotadas.

instituição.

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de

Em termos de riscos financeiros, são de destacar as avultadas

Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistematizar o

verbas de que o CHSJ é credor, com o respetivo impacto em ter-

sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar de São João,

mos de Prazo Médio de Recebimentos. Este facto é agravado

E.P.E., estão identificados os riscos relevantes, sendo, paralela-

pela elevada dependência do financiamento por Contrato-Pro-

mente, efetuada a respetiva avaliação, assim como as medidas

grama.

preventivas adotadas como resposta aos riscos estabelecidos,
nomeadamente nas áreas de Aprovisionamento, Recursos Hu-

De realçar que um Prazo Médio de Recebimentos elevado tem

manos e Financeira.

uma consequência direta no Prazo Médio de Pagamentos.

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das

São ainda de destacar as decisões centrais com impacto nega-

relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a ou-

tivo nos custos e nas despesas, efetuadas durante o exercício,

tros órgãos ou comissões da entidade.

com impacto direto negativo na execução orçamental, uma vez
que não estavam previstas.

O Serviço de Auditoria Interna depende, conforme definido no
estatuto dos HEPE, em termos orgânicos, do Presidente do

No que respeita a riscos operacionais realçamos ainda a dificul-

Conselho de Administração.

dade atual em realizar investimentos. Neste quadro é possível
verificar que o investimento não tem acompanhado o nível das

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com com-

amortizações, significando que, os investimentos não estão, se-

petências no controlo de riscos.

quer, a ser suficientes para garantir a renovação do imobilizado
que chega ao fim da sua vida útil económica.

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

Na vida de um Centro Hospitalar, o investimento é um fator cru-

De referir ainda que a atividade gestionária do CHSJ estrutura-

cial para a criação de valor para os utentes. A descontinuidade

se em níveis intermédios de gestão que agregam serviços de

de uma política de realização de investimentos, enquadrados

forma articulada contribuindo para a prossecução dos objeti-

naturalmente na estratégia do Centro Hospitalar, é essencial

vos estabelecidos, nomeadamente ao nível da gestão de risco,

para manter o valor já criado e assegurar a criação de valor no

conforme estabelecido no Regulamento Interno da Instituição.

futuro. Em última análise, não assegurar, pelo menos, a renovação do imobilizado, pode consubstanciar-se em perda de quan-

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (eco-

tidade e qualidade dos serviços prestados que, impreterivel-

nómicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade

mente, se traduzirá em perda do valor económico gerado.

se expõe no exercício da atividade.
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São ainda de referir os constrangimentos legais no que se refe-

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompa-

re à substituição de pessoas. Em termos jurídicos, destaca-se

nhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.

ainda a Legislação Laboral com os consequentes impactos em
termos de gestão de carreiras.

Numa primeira fase é efetuada uma Avaliação do Risco, onde
são aferidos os riscos, em termos de probabilidade de ocorrên-

As regras atualmente existentes, nomeadamente a necessi-

cia e impacto, de forma a determinar como deverão ser geridos.

dade de autorização superior para a renovação de contratos e

Seguidamente são selecionadas as respostas ao risco, e desen-

contratação de novos recursos, e a morosidade a elas inerente,

volvido um conjunto de ações, de forma a alinhar os riscos com

assim como a ausência de normativo legal para a implementa-

a sensibilidade ao risco da entidade.

ção de incentivos à meritocracia, dificultam ainda mais a gestão
dos recursos humanos.

Posteriormente, são estabelecidas e executadas políticas e
procedimentos de controlo de forma a assegurar que as res-

Por outro lado, a obsessão centralista tem sido um obstáculo,

postas ao risco são efetuadas de forma efetiva. Em redor des-

legalmente solidificado, à estratégia descentralizadora e res-

tas atividades existem sistemas de informação e comunicação

ponsabilizadora que vinha sendo instituída neste hospital atra-

ou divulgação. Estes permitem que as pessoas da entidade

vés da criação das unidades autónomas de gestão. O princípio

identifiquem a informação necessária para conduzir, gerir e

da contratualização interna e correspondente “accountability”

controlar as operações.

sofreu fortes restrições legais e a possibilidade de instituir os
mais básicos métodos de gestão foi fortemente afetada.

O processo de gestão de risco deverá ser monitorizado, efetuadas alterações, sempre que necessário. Desta forma, o sistema
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Apesar de algumas dificuldades decorrentes do centralismo

pode reagir de forma constante, modificando-se sempre que as

administrativista, que certos organismos centrais utilizam

condições o requeiram. A monitorização é efetuada por ativida-

seletivamente, o Centro Hospitalar de São João foi capaz de

des contínuas e/ou avaliações periódicas. Deverão ser imple-

cumprir a sua missão, garantir a atividade assistencial dentro

mentadas atividades de monitorização de forma a avaliar pe-

de parâmetros de qualidade elevados, promover e criar inova-

riodicamente o risco, verificar a eficácia dos controlos para os

ção tanto em áreas clínicas e assistenciais como em áreas de

gerir e elaborados relatórios periódicos de acompanhamento

suporte à decisão, em particular no âmbito das tecnologias de

e avaliação dos resultados para o Conselho de Administração.

informação e, ainda, expandir a sua influência regional, nacio-

De realçar ainda a forte aposta nas tecnologias de apoio à ges-

nal e internacional, assegurando, apesar de tudo, uma gestão

tão e tomada de decisão dos profissionais e gestores da área

o mais equilibrada possível, encerrando o ano com EBITDA po-

da Saúde. Exemplo máximo desta aposta é o Business Inteli-

sitivo, para o qual também contribuiu, em parte, a influência de

gence, solução desenvolvida essencialmente internamente,

medidas centrais de política geral no âmbito do medicamento.

que permite aos órgãos de gestão estruturar e relacionar toda a
informação que a Instituição produz, procurando assim ter uma

Adicionalmente, convém referir que o CHSJ, EPE dispõe de

visão mais clara e consistente do desempenho da organização,

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Cor-

impulsionando a qualidade e a eficiência, e controlar e reduzir

rupção e Infrações Conexas, onde estão identificados os riscos

os custos, apoiando o Sistema de Controlo Interno.

relevantes nomeadamente nas áreas de Aprovisionamento,
Recursos Humanos e Financeira sendo, paralelamente, efetuada a respetiva avaliação, assim como as medidas preventivas
adotadas como resposta aos riscos estabelecidos.

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de

pela Administração Regional de Saúde do Norte, por delegação

risco implementados na entidade relativamente ao processo

de competências, em 31 de Julho de 2013, o Regulamento Inter-

de divulgação de informação financeira.

no do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.

De acordo com o art.15º dos Estatutos, o Fiscal único é o órgão

De acordo com o consagrado no seu artigo 63.º, o Regulamento

responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da

Interno do Centro Hospitalar de São João entrou formalmente

boa gestão financeira e patrimonial da instituição, competindo-

em vigor em 09 de Agosto de 2013, no dia seguinte à sua publici-

lhe especificamente verificar a regularidade dos registos con-

tação. O Regulamento Interno da instituição encontra-se dispo-

tabilísticos e documentos que lhe servem de suporte, assim

nível para consulta na Intranet e Internet.

como dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e
certificar as contas.

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da
última atualização, que contemple exigentes comportamentos

De referir ainda, que com a entrada em vigor do decreto-lei

éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra dis-

244/2012, foram criadas condições para revalorizar a atividade

ponível para consulta, assim como indicação da forma como é

de fiscalização, ajustando o perfil de recrutamento do fiscal úni-

efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clien-

co, ao mesmo tempo que se reforçou o princípio da segregação

tes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes

entre a administração e a fiscalização da entidade no modelo de

tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos

organização vigente.

seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses
legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou

Para além dos mecanismos internos, todo o processo de divul-

outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral,

gação de informação financeira é acompanhado e validado por

qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com

entidades externas, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a

a entidade (vide artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de

DGTF, IGF e ACSS.

outubro).

C. Regulamentos e Códigos

Em 12/12/2007, foram aprovadas as alterações e homologado
o Regulamento da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis

de São João, o qual contempla, não só a matéria legal relativa

e regulamentos externos a que a entidade está legalmente

a Ensaios Clínicos (Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto) e às boas

obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de

práticas clínicas, no que respeita aos medicamentos para uso

maior importância. Indicação do sítio da entidade onde estes

humano (Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de Abril), bem como

elementos se encontram disponíveis para consulta.

alguns aspetos intrínsecos à sua natureza, composição e competências. O regulamento encontra-se disponível na Intranet e

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. foi criado pelo Decreto-

Internet.

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

Adicionalmente, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC)

Anexo da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, com os Estatutos

aprovou, em reunião de 7 de Novembro de 2012, a Recomenda-

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 de dezembro,

ção n.º 5/2012, que prevê, nomeadamente, que “As Entidades de

na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 244/2012

natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito

de 9 de novembro e pelo Decreto-Lei 12/2015 de 26 de janeiro.

privado, devem dispor de mecanismos de acompanhamento e

Na sequência da submissão do Regulamento Interno à Tutela,

de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicita-

para cumprimento do disposto nos Estatutos, foi homologado

dos, que incluam também o período que sucede ao exercício de
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funções públicas, com indicação das consequências legais.”

•  Avaliação do risco – classificação desses fatores quanto à sua
sensibilidade ao risco, ou seja, probabilidade de ocorrência e ní-

Neste sentido, encontra-se neste momento em fase de aprova-

vel de impacto esperado;

ção e implementação, a versão do Código de Ética que permita

• Resposta ao risco – definição de medidas preventivas, incluin-

dar cumprimento à referida recomendação, assegurando que

do procedimentos de controlo, que visam evitar e/ou minimizar

são recolhidos e incorporados todos os contributos adequados.

os efeitos negativos dos fatores identificados;
De acordo com as recomendações e orientações do Conselho

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Cor-

de Prevenção da Corrupção, o PGRCIC visa:

rupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes

• Identificar as situações potenciadoras de riscos de corrupção

internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Ser-

e infrações conexas;

viços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim

• Estabelecer as medidas preventivas e corretivas, que permi-

como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas

tam reduzir esses riscos, através da minimização da probabili-

para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da le-

dade da sua ocorrência e do impacto esperado;

gislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção

• Definir um sistema de controlo e de monitorização das medi-

da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo

das implementadas e respetivos efeitos.

das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1
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do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do

Considerando a atividade do CHSJ, as recomendações do CPC,

local no sítio da entidade onde se encontra publicitado o respe-

o conhecimento sobre a Organização detido pelos Membro do

tivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º

CA, os relatórios do Fiscal Único, os resultados das ações de

do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).

auditoria interna realizadas, foram estabelecidas como áreas
mais suscetíveis de gerarem fatores potenciais riscos, as se-

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de

guintes:

Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistematizar o

• Aprovisionamento;

sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar de São João,

• Recursos Humanos

E.P.E., estão identificadas as medidas preventivas relativas aos
riscos relevantes, nomeadamente ao nível da prevenção de

O Plano está publicado no Portal do SNS e no site da Internet da

fraudes internas e externas. Anualmente é elaborado o respe-

instituição no seguinte endereço:

tivo relatório, procedendo-se a uma análise da respetiva implementação, avaliando não só as medidas de prevenção propos-

https://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/document/file/253/

tas, mas também apreciando o próprio Plano, para que se possa

PlanoPrevencaoRiscosInfraccoesConexas_CHSJ_V2015.pdf

proceder aos ajustamentos necessários e à apresentação de
propostas de melhoria, tendo em conta a experiência entretan-

Em 2015 foi revisto o Plano, para que para além de ser alargado

to adquirida.

aos Riscos de Gestão, fosse também alargado aos cargos de
direção de topo, assegurando assim o cumprimento da Reco-

A elaboração do PGRCIC teve por base a construção das Matri-

mendação de 1 de Julho de 2015 do Conselho de Prevenção da

zes de Gestão de Risco, para cada uma das áreas de risco consi-

Corrupção.

deradas relevantes, que incluem:
Considerando as recomendações do Conselho de Prevenção da
• Fatores potenciais de risco – identificação dos fatores sus-

Corrupção (CPC), o processo de acompanhamento e o carácter

cetíveis de afetarem a concretização dos objetivos do CHSJ e

relativamente dinâmico do Plano de Gestão de Riscos de Cor-

passiveis de gerarem a prática de atos de incumprimento;

rupção e Infrações Conexas, está prevista para o ano de 2017 a

revisão do referido Plano, pretendendo sobretudo contribuir

d) Orçamento anual e plurianual;

para aumentar a eficiência e eficácia da utilização deste importante instrumento de gestão.

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

Dando cumprimento à legislação e regulamentação vigente, o

DGO.

Plano é objeto de acompanhamento, monitorização e avaliação,
sendo elaborado um relatório identificativo das ocorrências, ou

e) Documentos anuais de prestação de contas;

risco de ocorrências, de factos mencionados na alínea a) do nº 1
do artigo 2º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro.

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF,

O referido relatório de execução encontra-se publicado no Por-

sendo adicionalmente remetida para o Tribunal de Contas, IGF,

tal do SNS e no site da Internet da instituição, podendo ser con-

DGTF, ARNS e ACSS.

sultado através do seguinte endereço:
f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhahttps://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/document/file/254/

dos dos relatórios do órgão de fiscalização.

Relat_rio_Execu__o_PlanoPrevencaoRiscosInfraccoesConexas_
CHSJ_2014_2015.pdf

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF.

D. Deveres especiais de informação

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos
deveres de transparência a que a entidade se encontra sujeita,

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos

nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmen-

deveres de informação a que a entidade se encontra sujeita,

te ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o

nomeadamente os relativos ao reporte de informação econó-

modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumpri-

mica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º1 do artigo 44.º do

mento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a políti-

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), a saber:

ca de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas

e os termos de prestação do serviço público, e em que medida

ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que as-

foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente

sumam organização de grupo;

pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da
integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide

Não aplicável

n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos

O ponto acima mencionado encontra-se cumprido através da

desvios verificados e indicação de medidas de correção aplica-

divulgação da informação em http://portal-chsj.min-saude.pt/.

das ou a aplicar;

Para além do referido no ponto anterior, são divulgados no site
do CHSJ, EPE, o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saú-

A informação acima mencionada é reportada através do SICA.

de, o Relatório e Contas, o presente relatório e informação relativa a tempos máximos de resposta garantidos.

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento;
A informação acima mencionada é reportada através do SICA e SIRIEF, sendo adicionalmente remetida para a ARSN, ACSS e DGO.
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E. Sítio da Internet

saude.pt/ e no respetivo microsite de Internet integrado no site
do Setor Empresarial do Estado, da DGTF: http://www.dgtf.pt/

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos

sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-em-

seguintes elementos sobre a entidade (vide artigo 53.º do De-

presas/entity/centro-hospitalar-de-sao-joao-epe

10

creto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro):
F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do
CSC;

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que

http://portal-chsj.min-saude.pt

tenha confiado à entidade a prestação de um serviço público
ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa ativi-

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/

dade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3

ou comissões;

de outubro).

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_
chsj/ch_05_09_2015_estatutos.pdf

Encontram-se considerados no Contrato-Programa celebrado
entre o Ministério da Saúde e o CHSJ, EPE, que define as orien-
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c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e

tações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de servi-

respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas re-

ços e cuidados de saúde, em termos de produção contratada, a

munerações e outros benefícios;

respetiva remuneração e os custos e incentivos institucionais

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_

atribuídos em função do cumprimento de objetivos de qualida-

chsj/chsjoao_10_05_2016_modelo_governo_orgaos_sociais.pdf

de e eficiência económico-financeira.

d) Documentos de prestação de contas anuais 11 e, caso aplicá-

2. Exposição das propostas de contratualização da prestação

vel, semestrais;

de serviço público apresentadas ao titular da função acionis-

https://portal-chsj.min-saude.pt/pages/26?folder_id=81

ta 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

e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e

133/2013, de 3 de outubro) 12, das quais deverão constar os se-

os termos contratuais da prestação de serviço público;

guintes elementos:

https://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/document/file/241/
Relatorio_GovSoc_Out2015_VF.pdf

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros
recebidos do Estado nos últimos três exercícios.

A proposta de Contratualização é elaborada anualmente pelo

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_

CHSJ com base nas orientações da Tutela que em 2015, cons-

chsj/chsjoao_11_05_2016_esforco_financeiro_publico.pdf

tam do ofício circular 10636/2015/DPS/ACSS de 2/11.
As metas quantitativas constam do Acordo Modificativo 2015

A informação anteriormente mencionada encontra-se divulga-

do Contrato-Programa 2013-2015 que consta do Anexo 5 deste

da no site da Internet do CHSJ, EPE em http://portal-chsj.min-

Relatório.

10.
11.

A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente.
Conforme resulta do n.º 2 do artigo 70.º do CSC, devem estar acessíveis

pelo menos durante cinco anos.

12.

Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, hajam apresentado novas

propostas.

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal

de incumprimento;

como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;

O Centro Hospitalar é financiado pelos serviços prestados tendo por base a produção, contratada e de acordo com as regras

No que se refere a este ponto, são de destacar os resultados

previstas no Contrato Programa bem como de acordo com a

económico-financeiros alcançados no último triénio, nomeada-

“Metodologia para definição de preços e fixação de Objeti-

mente no que se refere ao EBITDA positivo.

vos” publicada pela ACSS em Julho de 2014. (http://www.acss.
min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/Contrato-Progra-

O Centro Hospitalar encontra-se ao abrigo da Lei nº 108/2012,

ma-2015.pdf).

de 21 de Fevereiro, e respetivos regulamentos, não podendo aumentar, em cada ano, os pagamentos em atraso.

Estes documentos prevêem a aplicação de penalizações em
caso de incumprimentos e fixam as condições em que tal pode

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua

ocorrer.

da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos
clientes ou dos utentes.

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais;
No sentido de potenciar a melhoria contínua da qualidade do
Para além do exposto no ponto b., a ACSS publica anualmente

serviço prestado são de referir os inquéritos de satisfação re-

a Metodologia para definição de preços e fixação de objetivos,

alizados pelo Serviço de Humanização como ferramenta que

que estabelece os princípios orientadores do processo contra-

permite analisar e assim incrementar o grau de satisfação dos

tual a desenvolver pelos Hospitais EPE, no que respeita a ativi-

utentes. Por outro lado, é de referir a conclusão em 2015 do pro-

dades, objetivos e resultados a alcançar.

cesso de certificação em diversos serviços do CHSJ, EPE, processo esse que foi alargado a outros serviços durante o ano de

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes;
O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa define anualmente objetivos nacionais de qualidade, em termos de acesso e
de desempenho, que visam garantir uma prestação de cuidados
adequada e a satisfação dos utentes.
Neste âmbito, e para além do no Contrato-Programa celebrado
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 fixa os objetivos e os meios necessários para os atingir e definem os mecanismos de avaliação
periódica.

2016, e que vem sendo reforçado desde os anos transatos.
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VII. REMUNERAÇÕES
A. Competência para a Determinação
1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade.
Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro (Estatuto do Gestor 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
Despacho n.º 10607/2014, SET, de 06/08/2014
Remuneração dos membros da Comissão executiva

Não Aplicável

Remuneração dos dirigentes

Despacho Conselho de Administração

2. Identificação dos mecanismos

13

adotados para prevenir

a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais,
entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a
entidade, designadamente na aprovação de despesas por si
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realizadas (vide artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro).
As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de altos cargos públicos dos membros do Conselho de Administração são remetidas à Procuradoria-Geral da República.
3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes 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 (…)”.

13.

Mecanismos diversos dos inerentes às declarações a que se refere o ponto

3, seguinte.

B. Comissão de Fixação de Remunerações

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente
variável da remuneração, critérios de atribuição e informação

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluin-

sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta

do identificação das pessoas singulares ou coletivas contrata-

componente.

das para lhe prestar apoio.
Não Aplicável

No que se refere a este ponto, é de destacar que a aprovação do
Plano Estratégico 2013-2015 refere que, nos termos da legisla-

C. Estrutura das Remunerações

ção em vigor, devem ser remetidos os contratos de gestão dos

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de adminis-

elementos do Conselho de Administração.

tração e de fiscalização.
Foram assinados pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr.
As remunerações do Conselho de Administração foram defini-

Manuel Teixeira, contratos de gestão com referência ao man-

das nos termos:

dato 2014-2016.No entanto, os contratos encontravam-se em
2015 em fase de homologação.

•
•

Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro (Estatuto do Gestor Público);

De referir que no contrato de gestão é referida a existência de

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de

uma componente variável, determinada em função do valor

Fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do

apurado para o Indicador Global de Desempenho

vencimento dos gestores públicos);
•

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

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente

Fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do

variável da remuneração, com menção do período de diferi-

vencimento dos gestores das entidades públicas integra-

mento.

das no Serviço Nacional de Saúde);
•

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

Não Aplicável

Março (Classificações atribuídas nos termos das RCM n.º
16/2012 e n.º 18/2012).

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no
contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémio.

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

Ver ponto 3.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estrutura-

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de

da de forma a permitir o alinhamento dos objetivos dos mem-

reforma antecipada para os administradores e data em que

bros do órgão de administração com os objetivos de longo pra-

foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais.

zo da entidade.
Não Aplicável
As remunerações são definidas por normativos legais emanados pelo Governo, sem qualquer intervenção dos Órgãos So-

D. Divulgação das Remunerações

ciais.
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de
forma agregada e individual, pelos membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo
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VII. REMUNERAÇÕES
remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção
às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser
feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes:
Estatuto de Gestor Público
Remuneração mensal bruta (€)

Membro do Orgão de Administração
Fixado

Classificação

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

Vencimento

Despesas de
Representação

Remuneração Anual 2015(€)
Membro do Orgão de Administração
Variável
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Fixa*

Redução
Remuneratória
(2)

Bruta (1)**

Reversão
Remuneratória
(3)

Valor Final
(4)=(1)-(2)+(3)

António Luís Trindade Sousa
e Lobo Ferreira

86.496,38

86.696,30

12.541,97

1.643,36

75.797,69

Margarida Fernandes Tavares

60.434,58

60.959,58

8.713,72

1.138,43

53.384,29

Eurídice Maria Corrêa Portela

73.159,66

73.789,66

10.551,96

1.378,85

64.616,55

João Porfírio Carvalho de Oliveira

73.159,66

73.789,66

10.551,96

1.378,85

64.616,55

Manuel Amaro Fernandes Ferreira

73.159,66

73.789,66

10.551,96

1.378,85

64.616,55

369.024,86

52.911,58

6.918,35

323.031,63

Total
* Inclui a remuneração + despesas de representação (sem reduções)
** inclui remuneração pela utilização de viatura

Beneficios Sociais
Membro do Orgão
de Administração

Valor do Sub. Refeição

Diário

Encargo
Anual da
entidade

Regime de Proteção Social

Identificar

Encargo
Anual da
entidade

António Luís Trindade Sousa
e Lobo Ferreira

4,27

1.084,58

CGA

18.429,22

Margarida Fernandes Tavares

4,27

653,31

CGA

13.177,52

Eurídice Maria Corrêa Portela

4,27

990,64

CGA/SS

15.944,93

João Porfírio Carvalho
de Oliveira

4,27

982,10

SS

15.944,93

Manuel Amaro Fernandes
Ferreira

4,27

1.032,41

SS - Cx. AFEB

15.844,23

Total

4.743,04

79.340,83

Outros
Seguro
de Saúde

Seguro
de vida

Identificar

SAMS

Valor

4.159,13
4.159,13

2. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um
domínio comum.
Não Aplicável
3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação
nos lucros e/ou de pagamento de prémios e explanação dos
motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos.
Não Aplicável
4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.
Não existem
5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de
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forma agregada e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do
relatório onde já conste esta informação.

Membro do Orgão
de Fiscalização
Rodrigo Carvalho & M. Gregório

Remuneração Anual 2015
Bruta (1)
16.457

Redução
Remuneratória (2)
1.975

As remunerações auferidas pelo órgão de fiscalização da sociedade encontram-se igualmente contempladas no capítulo 10 do
Relatório e Contas 2015.
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 informação.
Não Aplicável

Reversão
Remuneratória (3)
658

Valor Final
(4)=(1)-(2)+(3)
15.140

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS
1. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade
para efeitos 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 Nacional de Saúde,
objeto de contratualização com a Tutela e vertidas em sede
de contrato-programa. Da atividade assistencial prestada aos
beneficiários do Serviço Nacional 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 Orçamento Económico
2. Informação sobre outras transações:
a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens
e serviços;
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Os procedimentos adotados para a aquisição de bens e serviços decorrem da observância e cumprimento do Código dos
Contratos Públicos.
b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em
condições de mercado;
Não foram efetuadas compras fora das condições do mercado.
c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que
representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).
SUCH – 7.328.252,55 €
GALP POWER – 2.350.879,67 €

IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA ENTIDADE
NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, po-

Também o projeto “Bebés de S. João”, que desde a sua origem

dendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já cons-

foi acolhido pela estrutura do Serviço de Humanização, conti-

te esta informação :

nua a desenvolver amplamente a sua ação voluntária junto das

14

mães carenciadas, particularmente, mães adolescentes e mães
1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fi-

solteiras, cujos filhos nasçam no CHSJ.

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

De referir ainda que, a Fundação Infantil Ronald McDonald
(FIRM) construiu a 2.ª Casa Ronald McDonald em Portugal, lo-

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência eco-

calizada no perímetro do pólo do Porto do Centro Hospitalar de

nómica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas

São João.

de qualidade.
O ano de 2015 fica marcado, pela criação do consórcio entre o
Em primeiro lugar é de referir que os últimos anos foram mar-

CHSJ e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto de-

cados por uma profunda mudança estrutural no Centro Hos-

nominada CUME – Centro Universitário de Medicina (Portaria

pitalar de São João, fatores que possibilitaram o crescimento

294/2015, de 18 de Setembro) que visa, entre outras coisas, a

da atividade assistencial e o controlo dos custos estruturais,

“introdução de programas inovadores e parcerias estratégi-

assegurando assim o equilíbrio económico-financeiro contínuo

cas que possibilitem avanços qualitativos na participação da

da Instituição. Este mesmo facto pode ser constatado pelos re-

comunidade e contribuam para a obtenção de financiamentos

sultados económico-financeiros alcançados no último triénio:

externos”, “o desenvolvimento ao máximo do potencial dispo-

Da Demonstração
de Resultados
EBITDA

nível, tanto ao nível dos recursos humanos como materiais, as2013
11.445.838

2014

2015

segurando a combinação da investigação básica, translacional

15.905.219

4.510.320

e de serviços com cuidados clínicos e educação médica que é
necessária para alcançar melhorias significativas dos cuidados

Um dos fatores impulsionadores de sucesso é o desenvolvi-

de saúde” bem como o “desenvolvimento de ações colaborati-

mento de projetos de responsabilidade social, uma vez que a

vas que promovam cuidados de saúde de qualidade com base

sustentabilidade é enquadrada na estratégia e politicas adota-

nas contribuições das ciências médicas básicas e clínicas e dos

das, sendo as questões sociais enquadradas na cadeia de valor.

serviços de ação médica do centro hospitalar”.

No que respeita à responsabilidade social, destacamos o papel

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma ade-

desempenhado pelo Serviço de Humanização, Serviço que inte-

quada gestão empresarial:

gra na sua dependência, a Unidade de Ação Social, o Gabinete
do Cidadão, o Gabinete de Assistência Médica no Estrangeiro,

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de

a Casa Mortuária, o Atrium da Hospitalidade e a Central Telefó-

desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público

nica.

prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro);

14.

Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório

de Sustentabilidade que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação
da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.

Ver ponto anterior
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IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA ENTIDADE
NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
b) Definição de políticas adotadas para a promoção da prote-

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma

ção ambiental e do respeito por princípios de legalidade e ética

efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre ho-

empresarial, assim como as regras implementadas tendo em

mens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conci-

vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do De-

liação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do

creto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);

artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);

A relevância da sustentabilidade ambiental no CHSJ é bem visí-

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio

vel pelo facto de, no Plano Estratégico2013-2015, ter sido incluí-

da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da Re-

do um eixo subjacente a esta mesma temática.

solução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro;

A atividade hospitalar é um dos principais setores consumido-

No que respeita à política de igualdade seguida, e em cum-

res de energia elétrica, além de produzir uma quantidade signi-

primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o CHSJ,

ficativa de resíduos. Nesse contexto, a eco-eficiência constitui

enquanto entidade empregadora do Setor Empresarial do Es-

uma ferramenta essencial para que os hospitais possam con-

tado, promove ativamente uma política de igualdade de opor-

ciliar maior eficiência económica e menor impacto ambiental.

tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego, na

Para consegui-lo, é necessária a divulgação e promoção da po-

progressão profissional e ao nível remuneratório, providencian-

lítica ambiental na instituição como, a título de exemplo:

do escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
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•

Racionalização de consumos energéticos e de água;

•

Monitorização da poluição (emissões gasosas e efluentes

O reflexo da política atrás mencionada é bem visível quando

líquidos);

analisamos a estrutura de pessoal do CHSJ, em que 73% dos

•

Redução da produção de resíduos;

profissionais são do género feminino, representando assim

•

Implementação de boas práticas nas atividades;

uma clara maioria dos ativos da Instituição.

•

Implementação de auditorias para melhoria do sistema.
A reforçar o facto atrás mencionado é de referir que 48% do

Esta gestão pressupõe que cada um adote práticas que permi-

pessoal dirigente é do sexo feminino, o que demonstra a pre-

tam diminuir os custos ambientais e a utilização desnecessária

sença plural de mulheres e homens nos cargos de chefia, de

dos recursos existentes.

acordo com o preconizado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de Fevereiro.

De referir ainda a realização de ações de sensibilização para o
tema da Sustentabilidade Ambiental, nomeadamente, com a

De referir ainda que não existem diferenças remuneratórias en-

elaboração e divulgação de uma campanha de implementação

tre homens e mulheres no CHSJ, EPE.

de regras obrigatórias na utilização dos equipamentos.
É ainda de realçar o forte empenho da instituição em apoiar a
Para além da iniciativa acima referida, a sensibilização dos fun-

conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional dos seus

cionários para as boas práticas ambientais continuará a ser uma

colaboradores. Demonstrativo deste facto é o número de cola-

prática de formação.

boradores que usufruem de horário flexível no CHSJ, número
este que ascende aos 165.

Este ponto é alvo de desenvolvimento no capítulo 8 do Relatório e Contas de 2015

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas

cada Grupo Profissional; a reclassificação profissional de fun-

pela entidade, as quais devem ser orientadas para a valoriza-

cionários que tenham qualificações para tal e desempenhem

ção do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o

funções de categoria profissional superior, quando tal for legal-

estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito

mente possível; a requalificação profissional de colaboradores

e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente

que estejam desfasados das funções que exercem ou que ma-

para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do

nifestamente tenham dificuldade no exercício das mesmas e a

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);

criação de uma base de dados com todos os pedidos de transferência de serviço (criação de uma bolsa de mobilidade inter-

As pessoas desempenham um papel fundamental na produ-

serviços dentro da instituição).

tividade e qualidade que o Centro Hospitalar de São João tem
vindo a demonstrar.

•

Aumento da Produtividade

No que se refere ao aumento de produtividade é de referir o inNum ambiente muito exigente e de fortes restrições orçamen-

cremento da informação/base de dados de RH, cruzando com

tais gerir pessoas para que estas aumentem as suas capacida-

a ferramenta de Business Inteligence, de forma a melhorar a

des e façam seus os objetivos da Instituição é o principal, e mais

informação e o seu acesso, desenvolvendo o benchmarking do

atual, desafio que se coloca às instituições.

CHSJ, assim como a manutenção de uma estratégia concertada
com o Serviço de Saúde Ocupacional de combate ao absentis-

A boa gestão deste recurso mistura sempre duas questões fun-

mo fraudulento.

damentais – competências e boas práticas laborais.
•

Envolvimento e Sentido Corporativo

As regras atualmente existentes, nomeadamente a necessi-

No que se refere a este ponto, pretende-se potenciar e reco-

dade de autorização superior para a renovação de contratos e

nhecer competências e aptidões dos colaboradores que não

contratação de novos recursos, e a morosidade a elas inerente,

sejam desenvolvidas na sua atividade profissional, nomeada-

assim como a ausência de normativo legal para a implementa-

mente, desenvolvendo workshops ações formativas em que os

ção de incentivos à meritocracia, dificultam ainda mais a gestão

formadores sejam os próprios colaboradores, permitindo que o

dos recursos humanos.

trabalhador sinta que a instituição valoriza as suas competências para além da sua atividade diária ou desenvolvendo expo-

Neste âmbito são de destacar as seguintes linhas de ação do

sições e iniciativas culturais em que os intervenientes ou obras

CHSJ, EPE no que se refere a políticas de Recursos Humanos:

expostas sejam da autoria de colaboradores do CHSJ.

•

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica,

Política de remuneração

O CHSJ continua empenhado em praticar uma política de remu-

com referência aos moldes em que foi salvaguardada a com-

nerações mais clara e transparente para todos os Grupos Pro-

petitividade da entidade, designadamente pela via de inves-

fissionais. Alguns suplementos/incentivos já foram revisitados

tigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas

mas, neste momento, achamos prudente aguardar pela falada

tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do

publicação da legislação sobre a harmonização dos suplemen-

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). Referência ao plano

tos na administração pública, antes de qualquer nova alteração.

de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o
acionista (aumento da produtividade, orientação para o clien-

•

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Neste âmbito destaca-se a elaboração de uma Política de Contratações do CHSJ com atualização de conteúdo funcional de

te, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes
ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).
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IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA ENTIDADE
NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
No que se refere à Investigação e Inovação Clínica, em 2015 fo-

mação, ajude a detetar mais rapidamente situações anómalas

ram aprovados e iniciados 36 novos Ensaios Clínicos e manti-

que possam colocar em risco os pacientes internados do CHSJ,

veram-se ativos 81 ensaios anteriores, num total de 117 Ensaios

sendo uma ferramenta avançada para apoio à segurança do do-

com atividade.

ente. Desta forma garante-se que a intervenção em áreas como
a infeção hospitalar, o consumo de antibióticos, bem como o ris-

De realçar ainda a forte aposta nas tecnologias de apoio à ges-

co de deterioração clínica em pacientes internados é cada vez

tão e tomada de decisão dos profissionais e gestores da área da

mais eficaz.

Saúde. Exemplo máximo desta aposta é o Business Inteligence,

No que respeita ao modelo empresarial adotado, o seu pressu-

solução desenvolvida internamente, com o apoio de uma enti-

posto fundamental baseia-se na implementação de um modelo

dade externa, que permite aos órgãos de gestão estruturar e re-

de gestão intermédia desconcentrada como estratégia para

lacionar toda a Informação que a Instituição produz, procurando

maximizar a partilha de recursos e a criação de sinergias para

assim ter uma visão mais clara e consistente do desempenho da

atingir os mais elevados níveis de eficiência, garantindo o ade-

organização, impulsionando a qualidade e a eficiência, e contro-

quado nível local de autoridade e responsabilidade.

lar e reduzir os custos. Concomitantemente, e, no âmbito de um
programa mais alargado do Business intelligence, surge o Vital

A revisão do Regulamento Interno, homologado em 2013, veio

como uma forte aposta no auxílio daqueles que mais precisam

consolidar o conceito das estruturas intermédias de gestão

de informação no momento da prestação de cuidados de saúde,

adotado para a área de produção, abrangendo igualmente as

procurando funcionar como sistema de apoio à decisão clínica.

áreas de apoio e suporte. A reorganização das áreas de apoio
e suporte é materializada na existência de centros integrados,
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Esta plataforma, desenvolvida pelo Centro Hospitalar de São

cujo funcionamento assenta numa lógica de integração e com-

João, interliga e correlaciona toda a informação relevante, per-

plementaridade, concentração e partilha de recursos, bem

mitindo estudar clínica, epidemiológica e financeiramente as

como na compatibilização da ação estratégica.

várias populações de doentes que recorrem ao hospital, percebendo qual a terapêutica que habitualmente lhes está a ser

Anualmente, as Estruturas Intermédias de Gestão, estabele-

aplicada e os exames que realizam; que patologias e sintomas

cem com o Conselho de Administração o contrato-programa

apresentam; de que zonas do país provêm, qual o seu diagnós-

anual que fixa os objetivos e os meios necessários para os atin-

tico, entre muitas outras variáveis. O apoio que esta plataforma

gir e definem os mecanismos de avaliação periódica. No modelo

de Business Intelligence tem dado à gestão e operação do CHSJ

de contratualização são definidos objetivos ao nível da produ-

permitiu-lhe obter em 2012 o 1º Prémio Hospital do Futuro –

ção, Investimento, Recursos Humanos, Custos e Proveitos, pla-

Gestão & Economia na Sáude.

neados de acordo com as necessidades da população e como
as disponibilidades financeiras. As Estruturas Intermédias de

Atualmente o CHSJ está a potenciar as capacidades desta tec-

Gestão, bem como o Serviço de Controlo de Gestão contri-

nologia para a colocar ainda mais próxima dos seus utentes,

buem para uma eficiente utilização da capacidade instalada,

procurando que a mesma, através da análise eficiente da infor-

em termos de aproveitamento de recursos e infra-estruturas
existentes, propondo medidas adequadas à sua máxima rentabilização, existindo a preocupação constante de melhoria de
eficiência no uso de recursos escassos, através do aproveitamento de sinergias entre os serviços.

X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO
1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas 15

permitirá alavancar o atual processo de contratualização inter-

relativamente à estrutura e prática de governo societário (vide

na e monitorizar a execução da estratégia. Sem, naturalmente,

artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), atra-

descurar e descontextualizar as restantes perspetivas, os obje-

vés da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas

tivos e indicadores da perspetiva financeira (que serão casca-

orientações. Para cada recomendação deverá ser incluída:

teados pelos diversos níveis da estrutura organizacional) estão

16

muito focalizados na gestão de custos, permitindo reforçar a
a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomen-

gestão orçamental;

dação ou remissão para o ponto do relatório onde a questão é
desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página);

•

A implementação, no âmbito do BI, de uma plataforma de

modelo de custeio que automatizará todo o processo de apub) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, jus-

ramento e divulgação dos dados da contabilidade analítica,

tificação para essa ocorrência e identificação de eventual

constituindo-se como um verdadeiro sistema de informação

mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de

de gestão de custos que fornecerá, em tempo oportuno, os ele-

prossecução do mesmo objetivo da recomendação.

mentos quantificados e desdobrados, que permitirão, a cada
responsável, conhecer, para o seu centro de responsabilidade,

O cumprimento das orientações ao nível de eventuais recomen-

os custos unitários diretos e totais que deveria atingir e aqueles

dações do acionista relativas às contas de 2014, não é aplicável

que efetivamente ocorreram.

na data atual, uma vez que as contas de 2014 não foram ainda
objeto de aprovação.
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2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer
elementos ou informações adicionais que, não se encontrando
vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão 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 ali-

cerçada em quatro perspetivas (Clientes, Financeira, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento) que, ao transpor
a estratégia do CHSJ para uma linguagem mais operacional,

15.

Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a

coberto de relatórios de análise da UTAM incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.
16.

A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mí-

nimo de quatro colunas: “Referência”; “Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”.

XI. ANEXOS DO RGS
Como anexos ao relatório da entidade deverão ser incluídos
pelo menos os seguintes documentos:
1. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração
em que haja sido deliberada a aprovação do RGS 2015.
2. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.
3. Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.
4. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime
por Escrito ou Despacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS)
relativos ao exercício de 2014 17.
5. Acordo Modificativo 2015 do Contrato-Programa 2013-2015
56
17.

A incluir apenas no caso do documento em apreço não se encontrar dispo-

nível em SiRIEF.
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