


 

2 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 

 

  



 

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 3 

 

Índice 

I. Síntese (Sumário Executivo) .............................................................................................................................................. 7 

II. Missão, Objectivos e Políticas ........................................................................................................................................ 11 

III. Estrutura de Capital ......................................................................................................................................................... 24 

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas ........................................................................................................... 25 

V. Órgãos Sociais e Comissões ............................................................................................................................................ 26 

A. Modelo de Governo ........................................................................................................................................... 26 

B. Assembleia Geral ............................................................................................................................................... 26 

C. Administração e Supervisão ......................................................................................................................... 27 

D. Fiscalização .......................................................................................................................................................... 43 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC) .................................................................................................................. 47 

F. Conselho Consultivo (caso aplicável) ....................................................................................................... 49 

G. Auditor Externo (caso aplicável) ................................................................................................................ 49 

VI. Organização Interna ......................................................................................................................................................... 51 

A. Estatutos e Comunicações ............................................................................................................................. 51 

B. Controlo Interno e gestão de riscos........................................................................................................... 52 

C. Regulamentos e Códigos ................................................................................................................................. 60 

D. Deveres especiais de informação ............................................................................................................... 63 

E. Sítio na internet .................................................................................................................................................. 65 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral........................................................................... 66 

VII. Remunerações ................................................................................................................................................................... 68 

A. Competência para a determinação ............................................................................................................ 68 

B. Comissão de Fixação de Remunerações .................................................................................................. 68 

C. Estrutura das Remunerações  ...................................................................................................................... 69 

D. Divulgação das Remunerações .................................................................................................................... 70 

VIII. Transações com partes relacionadas e Outras.................................................................................................. 73 

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos dominios economico, social e ambiental .................... 76 

X. Avaliação do Governo Societário ................................................................................................................................. 87 

XI. ANEXOS DO RGS ................................................................................................................................................................. 88 

1. Demonstração não financeira de 2020 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do CA em que foi aprovado o RGS 2020 

3. Relatório do Órgão de Fiscalização a que se refere o nº 2 do artigo 54º do RJSPE �

Parecer do Revisor Oficial de Contas 

4. Declarações a que se refere o artigo 52º do RJSPE 

5. Organograma do HSOG 

 

 



 

4 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1. Grau de cumprimento do Contrato-Programa de 2020 .................................................................... 16 

Quadro 2. Grau de cumprimento do Indice de Desempenho Global (IDG) 2020 ........................................ 19 

Quadro 3. Composição do Conselho de Administração .......................................................................................... 27 

Quadro 4. Participações em reuniões do Conselho de Administração ............................................................. 34 

Quadro 5. Cargos exercidas pelos membros do Conselho de Administração ............................................... 34 

Quadro 6. Identificação do Conselho Fiscal.................................................................................................................. 44 

Quadro 7. Participações em reuniões do Conselho Fiscal�����������������������. 47 

Quadro 8. Identificação da SROC / ROC  ........................................................................................................................ 48 

Quadro 9. Remuneração anual da SROC / ROC  ......................................................................................................... 48 

Quadro 10. Identificação do Conselho Consultivo .................................................................................................... 49 

Quadro 11. Estatuto do Gestor Público .......................................................................................................................... 70 

Quadro 12. Remuneração anual dos membros do Conselho de Administração .......................................... 71 

Quadro 13. Beneficios Sociais dos membros do Conselho de Administração .............................................. 71 

Quadro 14. Remuneração Anual dos membros do Conselho Fiscal .................................................................. 72 

Quadro 15. Faturação em 2020 por Entidade ............................................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 5 

 

Considerações prévias 

 

O relatório que se apresenta foi preparado em conformidade com as orientações definidas pela 

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) do 

Ministério das Finanças, no manual que preparou para a elaboração do Relatório do Governo 

Societário de 2020.
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I. Síntese (Sumário executivo) 

 

O ano de 2020 seria o ano de consolidação da estrutura orgânica definida no Regulamento 

Interno, ratificado em reunião do CA de 7 de março de 2019, submetido à superior homologação da 

tutela, a aguardar aprovação. Seria o ano da operacionalização plena dos processos, em que cada 

interveniente saberia exatamente o seu papel, de modo a maximizar os resultados pretendidos. 

Mas 2020 foi um ano verdadeiramente atípico, marcado por uma pandemia a nível mundial � 

COVID-19, declarada pela OMS a 11 de março, à qual o Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, 

EPE, não ficou imune. 

O desempenho assistencial do HSOG, como até então o conhecíamos, ficou comprometido, logo 

desde meados de março, com o primeiro caso de COVID-19 detetado no hospital. 

Toda a organização teve que ser reformulada, e sucessivamente adaptada ao longo do ano, para 

fazer face às exigências e aos desafios que o tratamento dos doentes contaminados com o novo 

Coronavírus trouxeram. Estas mudanças não se fizeram sentir só ao nível hospitalar, tendo-se 

verificado também outros constrangimentos daí decorrentes na vida normal dos profissionais de 

saúde, utentes e população em geral. 

A atividade assistencial programada teve que ser interrompida. As salas de bloco foram 

transformadas em Unidades de Cuidados Intensivos. Foi necessário criar uma ala dedicada no Serviço 

de Urgência para atender os doentes suspeitos de COVID-19. O internamento teve que ser dividido 

para separar os doentes COVID-19 dos não COVID, e foi necessário preparar circuitos distintos dentro 

do hospital para que os doentes não se cruzassem. O laboratório de análises clínicas teve que se 

reorganizar para dar resposta às necessidades de realização de testes à COVID-19. Foram 

organizadas equipas de trabalho de forma a que os mesmos profissionais trabalhassem sempre em 

conjunto, evitando a dispersão da interação entre colaboradores. As tarefas passíveis de serem 

realizadas à distância passaram a ser asseguradas preferencialmente em regime de teletrabalho. 

Fruto da pandemia, um novo paradigma surgiu em termos da organização e da forma de trabalhar. 

Tendo sido retomada a atividade assistencial programada a partir de meados de maio, foi feita 

de forma gradual, ainda que nunca para os níveis de desempenho de períodos anteriores. O hospital 

teve de garantir o cumprimento do distanciamento social e evitar aglomerações dentro da instituição, 

pelo que os agendamentos foram sendo feitos com um volume reduzido de utentes em simultâneo. 

Com o surgimento de novas vagas da COVID-19 a partir do fim do verão, e que muito afetaram o HSOG 

no último trimestre do ano, a atividade assistencial programada foi novamente interrompida, pelo 

menos de forma parcial, o que, mais uma vez, condicionou a resposta dada pelo hospital aos casos 

menos prioritários. 

Esta conjuntura, que se mantém neste início de 2021, teve um impacto tremendo no 

desenvolvimento da atividade assistencial do HSOG, e de todo o SNS na sua globalidade, com reflexos 

inegáveis nos indicadores em análise no presente relatório. 
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Resultado da situação pandémica que vivemos, o HSOG viu a sua atividade assistencial 

programada diminuir em 2020 face ao período homólogo, sobretudo no nº de consultas e cirurgias 

efetuadas, e consequentemente também nos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

(MCDT) realizados.  

Mesmo assim, o HSOG desenvolveu a sua atividade para dar cumprimento, na medida do 

possível, ao Contrato-Programa celebrado anualmente com a Tutela, representada pela ACSS e pela 

ARS Norte. No Contrato-Programa para 2020, o HSOG contratualizou os cuidados de saúde a prestar 

aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como indicadores de desempenho assistencial, 

de acesso, de qualidade e de eficiência, incentivos relativos à avaliação de resultados na ótica dos 

utentes, penalidades associadas ao incumprimento em termos de promoção e adequação do acesso, 

de reporte e publicação de informação de gestão, de registo/consulta/partilha de informação e 

desmaterialização de processos, de cobrança de receita, e de desvios nos resultados. Todos estes 

fatores são objeto ou têm impacto no financiamento por parte do Ministério da Saúde, em 

conformidade com os Termos de Referência da ACSS, para contratualização de cuidados de saúde no 

SNS para o ano de 2020. 

O desempenho assistencial em 2020 garantiu um grau de execução de 88,3% da prestação de 

serviços a utentes do SNS contratualizados no âmbito do Contrato Programa, quando analisada, de 

forma global, a produção assistencial realizada em comparação com a contratualizada com a Tutela, 

medida em doentes padrão (medida de homogeneização da atividade hospitalar). 

Em termos de objetivos de qualidade, em 2020 o HSOG atingiu um grau estimado de 

cumprimento do Índice de Desempenho Global (IDG) de 94,8%, sujeito ainda a validação por parte da 

ACSS e ARS Norte.  

No exercício de 2020 o HSOG apresentou um resultado líquido negativo de (19,44M�). 

Face aos anos anteriores, em que desde 2014 que os resultados económico-financeiros 

mantiveram uma tendência de descida, em 2020, os mesmos tiveram variações positivas face a 2019, 

com o EBITDA a crescer 22,6% face ao alcançado no ano anterior. 

Nas várias dimensões abrangidas pelo Relatório do Governo Societário (RGS), e de uma forma 

resumida, ao longo do ano de 2020 no HSOG destacam-se os factos a seguir descritos: 

· continuação dos trabalhos de gestão da qualidade, com a adesão do HSOG ao referencial ACSA, 

modelo de acreditação adotado pela DGS; 

· afirmação do hospital enquanto Centro de Referência no diagnóstico e tratamento das Doenças 

Lisossomais de Sobrecarga (DLS), com a sua acreditação em dezembro de 2019 pela DGS; 

· conclusão da 1ª fase das obras de reestruturação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do 

HSOG, após visto e aprovação do Tribunal de Contas do projeto de investimento; 

· consolidação do sistema de controlo interno; 
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· atualização de aplicações informáticas e modernização do parque informático, entendidas como 

ferramentas vitais de suporte à prestação de cuidados; 

· desenvolvimento de uma política de proximidade junto dos cidadãos, com o objetivo de colocar 

o cidadão no centro do sistema; 

· cumprimento das orientações sobre o Principio da Igualdade do Género, em termos de 

oportunidades e de condições remuneratórios dos profissionais; 

· aposta na formação e o desenvolvimento profissional dos recursos humanos, considerado um 

pilar fundamental e determinante para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados; 

· execução do projeto de Certificação Energética, com a realização de Auditoria Energética, e 

concretização do Plano de Racionalização Energética, fruto da estratégia de sustentabilidade 

ambiental definida. 
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 CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo sim não data 

Artigo 43.º 

apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado aos 
recursos e fontes de financiamento disponíveis 

x  25.06.2020 

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de 
atividades e orçamento para 2020 

 x  

Artigo 44.º 

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, 
operações com participações sociais, garantias financeiras e assunção 
de dívidas ou passivos, execução dos objetivos, documentos de 
prestação de contas, relatórios trimestrais de execução orçamental 
com relatório do órgão de fiscalização, identidade e curriculum dos 
membros dos órgãos sociais, remunerações e outros benefícios 

x   

Artigo 45.º 
submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de Contas, 
que é responsável pela Certificação Legal das Contas da empresa 

x   

Artigo 46.º 
elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 
ocorrências, associado à prevenção da corrupção de 2020 

x   

Artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento x  14.03.2019 

Artigo 48.º 
tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse 
geral, caso lhe esteja confiada 

x  15.07.2020 

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental  x   

Artigo 50.º implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade x   

Artigo 51.º 
evidenciou a independência de todos os membros do órgão de 
administração e que os mesmos se abstêm de participar nas decisões 
que envolvam os seus próprios interesses 

x   

Artigo 52.º 

evidenciou que todos os membros do órgão de administração 
cumpriram a obrigação de declararem as participações patrimoniais e 
relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse ao órgão de 
administração, ao órgão de fiscalização e à IGF  

x   

Artigo 53.º 
providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que 
toda a informação a divulgar possa constar do sítio na internet da 
Unidade Técnica 

x  - 

Artigo 54.º 

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido 
constar do relatório anual de práticas de governo societário informação 
atual e completa sobre todas as matérias tratadas no Capítulo II do 
RJSPE (boas práticas de governação) 

x   
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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 43º do RJSPE): 

 

Missão 

O HSOG tem como missão a prestação de cuidados assistenciais de excelência à população da 

sua área de influência, geradora de um impacto significativo na qualidade de vida e saúde dos utentes 

que serve, bem como no bem-estar das respetivas famílias e da comunidade em geral. 

O HSOG desenvolve ainda atividades de investigação e desenvolvimento científico em saúde, e 

participa na formação e ensino dos diversos grupos profissionais nas diferentes fases, da pré-

graduação, pós-graduação e contínua. 

O HSOG exerce a sua atividade junto da população da sua área de referência, sem prejuízo do 

direito de livre preferência dos doentes originários de outras áreas geográficas. 

O HSOG visa ainda participar na criação de estruturas integradas de atividade assistencial, 

ensino e investigação médica, em conjunto com instituições de ensino superior e de investigação, 

públicas ou privadas, constituídas sob a forma de consórcios ou de associações, tendo como principal 

objetivo o avanço e a aplicação do conhecimento e da evidência científica para a melhoria da saúde. 

O HSOG, na prossecução da sua missão, promoverá a cooperação interinstitucional, 

especialmente com os centros de saúde, e os demais hospitais integrados no SNS, assim como com as 

instituições comunitárias existentes, quer com instituições de ensino superior e/ou de investigação, 

públicas ou privadas. 

 

Visão 

Na sua visão o HSOG assume-se como uma organização capaz de se distinguir pela qualidade, 

sustentabilidade, diferenciação, humanização nos cuidados assistenciais que presta, em articulação 

com os demais recursos do Serviço Nacional de Saúde e comunitários existentes, assumindo a 

dimensão Universitária, nos domínios do Ensino e Investigação Científica, assim como a Formação 

Contínua, como pilares centrais para a criação das condições necessárias à excelência técnica, 

académica e humana, quer dos colaboradores individualmente, quer da instituição no seu todo. 

 

Valores e Princípios 

No desenvolvimento das suas funções, os colaboradores do HSOG adotam os seguintes valores 

como vetores de orientação e atuação: 

· Sentido de serviço público, de dedicação ao utente, de humanização e benevolência; 

· Comprometimento com a Missão, Visão e Objetivos do HSOG; 
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· Lealdade para com a instituição, respeitando as suas normas e procedimentos; 

· Orientação para os resultados e excelência, prosseguindo a sustentabilidade futura do HSOG; 

· Dignidade, respeito e verdade; 

· Competência, isenção e imparcialidade; 

· Cooperação mútua, participação e espírito de equipa; 

· Transparência, partilha e comunicação; 

· Aprendizagem, inovação e melhoria contínua; 

· Responsabilidade e eficiência no uso dos recursos, em pleno respeito pelo ambiente. 

 

0s princípios estruturais e duradouros que guiam o comportamento e a atuação do HSOG e dos 

seus colaboradores, assentam na: 

· Centralidade no Utente, em respeito pela dignidade humana e singularidade de cada pessoa; 

· Participação, reconhecimento e responsabilização, assente numa cultura de mérito e 

avaliação contínua; 

· Complementaridade, integração e continuidade de cuidados, com os demais recursos do SNS 

e comunitários existentes; 

· Universalidade, não discriminação e equidade no acesso aos cuidados; 

· Orientação para a qualidade, em pleno respeito dos padrões éticos e deontológicos 

aplicáveis; 

· Eficiência, rigor e inovação na gestão. 

· A partilha da missão e dos valores por todas os profissionais da instituição, materializa-se 

nas melhores práticas diárias para alcançar a excelência dos resultados. 

 

2 Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia 

definida (vide artigo 38º do RJSPE), designadamente: 

O contrato-programa do HSOG para o triénio 2017-2019, prorrogado para 2020 face à situação 

provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, declarada pandemia de 

âmbito internacional a 11 de março de 2020 pela OMS, baseia-se nos seguintes princípios: 

- Promoção do acesso, melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados, 

satisfação dos utentes e obtenção de ganhos em saúde; 

- Gestão transparente, racional e eficiente dos recursos disponíveis, visando a 

sustentabilidade económico-financeira do hospital e do SNS; 
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- Articulação e Gestão Partilhada de Recursos do SNS, entre as entidades do SNS, visando a 

obtenção de sinergias e o aumento da produtividade global das instituições do SNS. 

Nesse sentido, os objetivos de produção devem estar relacionados com o volume de atividade a 

realizar nas áreas de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente aos utentes: 

- com doença em estado agudo; 

- integrados em programas de saúde específicos; 

- portadores de patologias crónicas; 

- integrados em Centros de Referência (CRe) e/ou Centro de Responsabilidade Integrados (CRI).  

Assim, a articulação entre entidades do SNS deve manter como prioridade o relacionamento 

com: 

- Cuidados de Saúde Primários (CSP); 

- Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); 

- Rede Nacional de Cuidados Paliativos. 

Os Hospitais ultrapassam hoje as fronteiras das suas portas que, aliás, estão permanentemente 

abertas à sociedade. Para além de uma completa articulação com as unidades de saúde dos cuidados 

primários, no sentido de uma desejável integração com as Unidades de Saúde Familiar (USF) e da 

colaboração com as diferentes unidades que integram o SNS, os Hospitais têm uma responsabilidade 

social acrescida no apoio e na dinamização de iniciativas de saúde pública e de medicina preventiva.  

O HSOG não foge à regra e por isso a sua estratégia para o triénio tem como objetivo melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos utentes e o aumento da produção clínica, reduzindo tempos de 

resposta à procura de cuidados pelos cidadãos, controlando custos por paciente. 

 
A prossecução destes objetivos tem por base uma estratégia assente em 4 pilares fundamentais: 

Capacitação dos recursos humanos 
Requalificação e melhoria operacional dos 

espaços 

Reforço das equipas clínicas nas áreas mais críticas, e 
fortalecimento de técnicos para apoio à gestão, 
atuando de igual forma na formação dos atuais 

recursos humanos 

Intervindo em pequenas obras na melhoria dos 
espaços de atendimento, bem como na qualidade e 

capacidade de infraestruturas, otimizando a sua 
utilização e os custos inerentes (nomeadamente, por 

via da eficiência energética), tirando partido de 
colaborações e parcerias de investigação  

Modernização e inovação organizativa Responsabilidade Social 

Reestruturando o modelo organizacional, 
promovendo a modernização administrativa e 

ganhos de eficiência decorrentes de uma melhor 
gestão dos recursos e de uma redução dos custos de 
transação, concretizada já com o novo regulamento 

interno e respetivo organograma para o HSOG, 
refletindo já uma nova metodologia de Governance 

Desenvolvimento de projetos com a comunidade que 
correspondam ao nosso entendimento de que o 

HSOG existe pela comunidade e que portanto, deve 
estar disponível e ser um membro ativo da mesma, 

promovendo e participando em ações e projetos que 
melhoram a saúde e a prevenção de doenças na 

população alvo 
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Ao longo de 2020 foram desenvolvidas várias atividades na prossecução da estratégia definida: 

· continuação dos trabalhos, no âmbito da gestão da qualidade, com a adesão do HSOG ao 

referencial ACSA � Hospitais, com a chancela da DGS, visando a obtenção da acreditação por este 

novo referencial em 2020 e adiado para 2021 por causa situação pandémica; 

· afirmação do hospital enquanto Centro de Referência no diagnóstico e tratamento das Doenças 

Lisossomais de Sobrecarga (DLS); 

· manutenção da aposta na melhoria dos cuidados prestados pelo centro procriação medicamente 

assistida, certificado desde 2010, que atua como referência para toda a região do Minho; 

· renovação da idoneidade completa em formação para hepatologia (sub-especialidade de 

Gastrenterologia), sendo o único hospital da região do Minho com esta idoneidade formativa; 

· conclusão da 1ª fase das obras de reestruturação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do 

HSOG, após visto e aprovação do Tribunal de Contas do projeto de investimento; 

· continuação da execução do projeto de Certificação Energética, com a realização de Auditoria 

Energética, e concretização do Plano de Racionalização Energética, fruto da estratégia de 

sustentabilidade ambiental definida; 

· implementação do projeto de internalização de análises clínicas, com as colheitas no ACES; 

· implementação da plataforma de atendimento multicanal integrada; 

· entrada em funcionamento da Unidade de AVC e de Cuidados Intermédios de Medicina; 

· aposta na ambulatorização de cuidados, nomeadamente: 

- consolidação do projeto de hospitalização domiciliária; 

- realização de procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis, de maior complexidade, na 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório, rentabilizando o recobro tardia da UCA e libertando 

camas de internamento, promovendo uma prestação de cuidados de saúde mais eficiente, 

com vantagens inequívocas para o doente; 

· recurso ao regime de produção em adicional para dar resposta às listas de espera para consulta, 

cirurgia e MCDT, e encurtar os tempos de espera para cumprimento dos TMRG, em conformidade 

com Portaria nº 171/2020, de 14 julho, que aprova o regime excecional de incentivos à 

recuperação da atividade assistencial não realizada por força da situação epidemiológica 

provocada pelo novo coronavírus SARS--CoV-2 e pela doença COVID-19, nos termos previstos no 

Programa de Estabilização Económica e Social. 

· reforço das equipas médicas em serviços/especialidades carenciados e alargamento dos 

agendamentos ao sábado para a atividade programada; 

· fortalecimento de parcerias com entidades externas, nomeadamente com a Universidade do 

Minho, no desenvolvimento de projetos em conjunto para a melhoria da prestação de cuidados 

e otimização da capacidade instalada; 

· promoção da literacia em saúde e sensibilização da população da área de influência para não 

recorrerem ao Serviço de Urgência em casos não urgentes; 

· aposta no Ensino, Formação e Investigação; 
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· incremento do recurso às novas tecnologias como suporte da atividade assistencial, 

nomeadamente a telemedicina; 

· estabelecimento de protocolo para a prestação de serviços no âmbito da gestão de parques de 

estacionamento dos utentes e colaboradores à entidade SUCH, bem como a concessão de novos 

espaços, com vista ao aumento de receitas extra contrato-programa; 

· desenvolvimento de uma política de proximidade junto dos cidadãos com a avaliação das 

condições de conforto nas zonas públicas e a identificação do circuito do doente; 

· atualização de aplicações informáticas e modernização do parque informático do HSOG. 

 

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da 

atividade empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos 

e financeiros: 

No âmbito dos objetivos estratégicos, e em específico no eixo estratégico da sustentabilidade 

económico-financeira, o HSOG contratualizou com a Tutela como prioritários os definidos no nº 1 da 

Cláusula 3ª do Contrato-Programa para 2020, comprometendo-se o hospital a: 

a) não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em 2020, por 

reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2019; 

b) efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas; 

c) respeitar os gastos operacionais relevantes para o cálculo do valor de EBITDA, não devendo estes 

gastos exceder o valor de 132.573.147,16� no final de 2020; 

d) incentivar a obtenção de proveitos operacionais próprios do Hospital, aumentando em pelo 

menos 5% as receitas extra Contrato-programa; 

e) alcançar um EBITDA no valor de (-1.173.084,11�) em 2020; 

f) tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o EBITDA proposto; 

g) fazer uma gestão de tesouraria adequada, de forma a garantir que não existem saldos excessivos 

a par da persistência da dívida vencida a fornecedores. 

Estes objetivos contratualizados com a Tutela foram orçamentados de acordo com as regras 

definidas nos Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2020, 

nomeadamente: 

i. cumprir o Plano de Contas definido para o exercício de 2020, nos termos a definir pela ACSS; 

ii. cumprir as regras previstas no Ofício Circular nº 4208, de 22 de outubro de 2019, da Direção-

Geral do Tesouro e Finanças; 

iii. obedecer ao disposto na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos 

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

iv. aumentar as suas receitas extra Contrato-programa, efetuando protocolos com outras entidades 

do SNS no âmbito da GPRSNS (para MCDT, principalmente), captando utentes em lista de espera 

de outros hospitais do SNS que não estejam a assegurar o cumprimento integral dos TMRG, 

identificando de forma rigorosa os utentes beneficiários de sistemas estrangeiros de proteção, 
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cobrando a atividade realizada a utentes cuja responsabilidade financeira seja de seguradoras 

ou de outras entidades terceiras responsáveis, desenvolvendo ensaios clínicos e projetos de 

turismo de saúde, entre outras; 

v. garantir que a receita obtida nos termos do ponto anterior, e proveniente de entidades do SNS é 

devidamente inscrita de forma coordenada com a ACSS, para assegurar que se considera o 

mesmo montante na despesa do pagador; 

vi. registar (no SICA) os recebimentos que têm origem numa entidade do Programa da Saúde, com 

a indicação do código do serviço pagador, da entidade pagadora, e do lado dos custos, o código 

da entidade beneficiária, prevalecendo, em caso de discrepância, os valores indicados pelo 

pagador; 

vii. proceder à gestão dos recursos humanos de forma a alcançar níveis de produtividade 

semelhantes aos do melhor do grupo de benchmarking em que a instituição se insere; 

viii. promover a mobilidade dos profissionais de saúde entre as instituições do SNS e implementar 

medidas de reorganização de serviços e/ou de reafectação de profissionais; 

ix. manter os gastos globais com suplementos remuneratórios e prestações de serviços; 

x. consolidar uma efetiva política de centralização da aquisição de bens e serviços específicos da 

área da saúde, nomeadamente medicamentos e dispositivos médicos, nos termos definidos no 

Despacho nº 1571-B/2016, de 29 de janeiro. 

 

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios 

verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar: 

No quadro abaixo apresentamos os valores da atividade hospitalar contratualizados com a 

Tutela, adenda ao Acordo Modificativo de 2020 e grau de execução do Contrato-Programa 2020. 

Quadro 1. Grau de cumprimento do Contrato-Programa de 2020 

  CP 2020 Realizado % CP 

1. Consultas Externas      

1ªs consultas médicas (s/ majoração) 35.000 31.287 89,39% 

1ªs consultas referenciadas (CTH) 31.000 24.734 79,79% 

1ªs consultas Cuidados Paliativos 243 188 77,37% 

1ªs consultas CRe 40 25 62,50% 

1ªs consultas CRI 290 0 0,00% 

Consultas subsequentes médicas (s/ majoração) 143.417 174.824 121,90% 

Consultas subsequentes Cuidados Paliativos 644 753 116,93% 

Consultas Subsequentes CRe 900 538 59,78% 

Consultas Subsequentes CRI 1.500 0 0,00% 

2. Internamento      

GDH Médicos 13.800 12.073 87,49% 

GDH Cirúrgicos Programados 3.940 2.797 70,98% 

GDH Cirúrgicos Urgentes 3.000 2.794 93,13% 

3. Dias de Internamento Doentes Crónicos      
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  CP 2020 Realizado % CP 

Doentes Psiquiatria no Exterior 365 473 129,59% 

4. Episódios de GDH de Ambulatório      

GDH Cirúrgicos 7.000 5.700 81,43% 

GDH Médicos 7.100 6.198 87,30% 

5. Urgências    

Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica) s/ internamento 91.000 83.770 92,05% 

6. Sessões em Hospital de Dia    

Base 22.000 21.472 97,60% 

Imuno-Hemoterapia 700 670 95,71% 

Psiquiatria 2.450 1.748 71,35% 

7. Programas de Gestão da Doença Crónica    

VIH/Sida (doentes em TARC equivalente./ano) 325 169,75 52,23% 

Hepatite C (doentes tratados) 54 19 35,19% 

Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora  115 128 111,30% 

Rastreios - Nº de Rastreios    

Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 400 399 99,75% 

Doenças Lisossomais de Sobrecarga (doentes em tratamento Eq./ano) - CRe   
 

Doença de Gaucher  1 1 100,00% 

Doença de Fabry 65 57,67 88,72% 

Doença de Hurler 1 1 100,00% 

Doença de Niemann-Pick 1 1 100,00% 

Doença de Pompe 1 1 100,00% 

Doenças Lisossomais de Sobre Carga CTP-CRe (doentes em tratamento Eq./ano)   
 

Doença de Gaucher (CRe) 8 8 100,00% 

Doença de Fabry (CRe) 6 7 116,67% 

Doença de Pompe (CRe) 4 4 100,00% 

8. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)   
 

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica Bypass Gástrico 147 80 54,42% 

Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 1º Ano Follow Up 144 88 61,11% 

Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 2º Ano Follow Up 146 86 58,90% 

Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico - 3º Ano Follow Up 123 57 46,34% 

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 108 33 30,56% 

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 1.º ano Follow Up 98 72 73,47% 

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 2.º ano Follow Up 59 33 55,93% 

9. PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade   
 

Consultas de Apoio à Fertilidade 375 406 108,27% 

Induções da Ovulação (IO) 15 17 113,33% 

Inseminações Intra-Uterinas (IIU) 100 119 119,00% 

Fertilizações In Vitro (FIV) 95 104 109,47% 

Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI) 78 82 105,13% 

Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ 
recolha cirúrgica) 

12 10 83,33% 

10. Saúde Sexual e Reprodutiva:       

 IVG até 10 semanas   
 

Medicamentosa (n.º I.V.G.) 150 69 46,00% 

Diagnóstico Pré-Natal   
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  CP 2020 Realizado % CP 

Protocolo I 2.250 1.654 73,51% 

11. Serviços Domiciliários   
 

Consultas Domiciliárias 1.500 1.228 81,87% 

Hospitalização Domiciliária 65 171 263,08% 

12. Outros:       

Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório (Patologias abrangidas pelo CP) 1.555.000,00 2.093.131,38 134,61% 

Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) 133.500,00 101.566,78 76,08% 

Programa de Incentivo à Integração de Cuidados (PIIC) 48.292,00 0,00 0,00% 

Internos 1.779.936,00 1.779.936,00 100,00% 

Custos de Contexto 15.255.175,72 15.255.175,72 100,00% 

Incentivos institucionais 5.872.769,83  5.567.477,41 94,80% 

Fonte: SICA 

 

A atividade assistencial apresentada no quadro 1 corresponde à produção de fecho do ano 

reportada à ACSS via Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento (SICA). 

Dado a codificação dos episódios de ambulatório não estar ainda encerrada à data, estes episódios 

correspondem a estimativas. 

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, apresentou um grau de execução do 

Contrato-Programa de 2020 de 88,3%, quando analisada, de forma global, a produção assistencial 

realizada, em comparação com a contratualizada com a Tutela, medida em doentes padrão. 

O cálculo do �doente padrão� baseia-se na transformação, com base nos preços praticados e 

assumindo como referência o preço do GDH médico de internamento, da atividade hospitalar, por 

natureza heterogénea, numa unidade de produção única que permita fazer comparações. O doente 

padrão em 2020 foi o 3º mais elevado do Grupo C, grupo de benchmarking em que se insere o HSOG, 

que traduz a complexidade da atividade assistencial realizada.  

Da forma idêntica, no que diz respeito aos serviços prestados ao SNS passíveis de faturação, 

considerando as regras da faturação da produção marginal para 2020, o desempenho do HSOG ficou 

abaixo do contratualizado, apresentando um grau de execução do Contrato-Programa de 2020 de 

86,2%, quando analisada, de forma global, a produção assistencial realizada (excluindo 12. Outros e 

os incentivos institucionais), em comparação com a contratualizada com a Tutela. 

No que se refere aos GDH, tanto de internamento, como de ambulatório, não obstante se 

referirem a estimativas devido à codificação clínica não se encontrar encerrada à data de elaboração 

do presente relatório, prevê-se a faturação integral destes episódios no âmbito do Contrato-

Programa 2020. 

Analisando a atividade assistencial por linha de produção, verifica-se o não cumprimento da 

produção contratualizada de forma quase global devido ao impacto da pandemia da COVID-19 no 

desempenho da atividade assistencial programada, como já anteriormente referido. 

Após a devida autorização do CA, procedeu-se à transferência de uma utente de psiquiatria para 

uma IPSS � unidade de evolução prolongada que assiste doentes com problemas de saúde mental, no 

âmbito do Programa de Gestão dos Doentes Mentais Internados em Instituições do Setor Social, além 
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de uma doente transferida no ano anterior, não prevista aquando da contratualização com a Tutela, 

o que justifica a taxa de execução 129,59%. 

Em 2020, pela primeira vez, o HSOG conseguiu reunir as condições necessárias para dar resposta 

às necessidades no âmbito do programa de rastreio do cancro do cólon e reto, com uma taxa de 

execução de 99,75%.  

A atividade da hospitalização domiciliária, com o seu início em 2019, apresentou um grau de 

realização de 263,08%, devido ao reforço da sua lotação, com a disponibilização de camas de 

retaguarda por parte da Câmara Municipal de Guimarães, para fazer face às necessidades no combate 

à COVID-19. Esta linha de produção, de acordo com as regras de faturação, não tem limite de 

financiamento, pelo que o hospital não será penalizado pela subestimativa na fase da 

contratualização, devido a fatores exógenos ao HSOG (pandemia � COVID-19). 

No que se refere à atividade assistencial contratualizada no âmbito de um CRI, a situação 

pandémica atrasou a criação do CRI de Obesidade, prevista para o início do segundo semestre de 

2020, tendo este iniciado a sua atividade a 1 de janeiro de 2021. 

A produção realizada na PMA apresentou uma performance acima do esperado no CP 2020, 

apesar dos constrangimentos ocorridos durante o ano na atividade programada de consultas e 

tratamentos, com uma taxa de execução de 109%. 

Abaixo dos 50% de execução ficaram os doentes tratados de Hepatite C, os doentes seguidos no 

3º ano Follow Up da Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico, e o nº de IVG medicamentosas, pelo que, 

em conformidade com as regras de faturação, não serão passíveis de faturação no âmbito do 

Contrato-Programa 2020. 

No que se refere aos medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório, com 

enquadramento legal e da responsabilidade financeira da Instituição, o valor executado foi superior 

ao contratualizado. De acordo com as regras de faturação, a valorização dos medicamentos de 

cedência hospitalar em ambulatório está sujeita ao limite do valor contratado. 

 

Objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira 

 

Quadro 2 � Grau de cumprimento do Índice de Desempenho Global (IDG), 2020 

Objetivos peso CP 2020 2020 % 
% 

Ajustado 
IDG 

A. Acesso 60%           

A1. Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta 
(LEC) dentro do TMRG 

10,0% 40,4% 59,6% 147,5% 120,0% 12,00% 

A2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos 
máximos de resposta garantidos (TMRG) 

10,0% 64,6% 43,7% 67,6% 67,6% 6,76% 

A3. Percentagem de utentes em lista de inscritos para cirurgia (LIC) 
dentro do TMRG 

10,0% 80,9% 90,4% 111,7% 111,7% 11,17% 

A4. Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 10,0% 81,3% 78,5% 96,6% 96,6% 9,66% 

A5. Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do 
tempo de espera previsto no protocolo da triagem 

10,0% 75,0% 75,1% 100,1% 100,1% 10,01% 
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Objetivos peso CP 2020 2020 % 
% 

Ajustado 
IDG 

A6. Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, 
avaliados / confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias 
úteis), no total de doentes referenciados para a RNCCI 

10,0% 57,6% 41,7% 72,4% 72,40% 7,24% 

B. Desempenho Assistencial 20%      

B1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma 
grande categoria de diagnóstico 

3,0% 4,55% 3,57% 121,5% 120,0% 3,60% 

B2. Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para 
procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis (%) 

3,0% 8,50% 24,4% 287,1% 120,0% 3,60% 

B3. Percentagem de Cirurgias da Anca efetuadas nas primeiras 48h 3,0% 41,8% 45,00% 107,7% 107,7% 3,23% 

B4. Índice de mortalidade ajustada 4,0% 1,1 0,8391 123,7% 120,0% 4,80% 

B5. Índice de demora média ajustada 4,0% 1,0 1,0849 91,5% 91,5% 3,66% 

B6. Demora média antes da cirurgia 3,0% 0,58 0,52 110,34% 110,3% 3,31% 

C. Eficiência 20%           

C1. Gastos operacionais por doente padrão 5,0% 3.172 4.638 53,77% 53,77% 2,69% 

C2. Doente padrão por médico ETC 5,0% 66,30 61,3 92,46% 92,46% 4,62% 

C3. Doente padrão por enfermeiro ETC 5,0% 50,10 36,1 72,06% 72,06% 3,60% 

C4. Percentagem de gastos com trabalho extraordinário, 
suplementos e FSE (selecionados) nos gastos com pessoal 

5,0% 20,4% 21,13% 96,4% 96,44% 4,82% 

Índice de Desempenho Global           94,80% 

Fonte: SICA 

 

Ao contrário do sucedido em anos anteriores, a execução de todos os indicadores foi acima 

de 50%, pelo que todos os indicadores serão financiados, dentro dos limiares previstos  !50% e "!

120%. 

Nos indicadores de acesso, os que tiveram um desempenho aquém do esperado foram as 

consultas realizadas em tempo adequado, devido aos constrangimentos sentidos ao longo do ano 

decorrentes da pandemia da COVID-19 na realização da atividade assistencial programada, e os 

doentes referenciados para a RNCCI em tempo adequado.  

Os indicadores de desempenho assistencial apresentaram resultados acima do esperado, 

com excelentes resultados na área cirúrgica, nomeadamente na taxa de cirurgias realizadas em 

ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis, conforme já explicado, e na 

taxa de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48h. A taxa de reinternamentos em 30 dias, na 

mesma grande categoria de diagnóstico, também superou o objetivo, o que se explica pela tipologia 

dos doentes tratados em 2020, estando correlacionado com o aumento da demora média de 

internamento. 

No que se refere aos indicadores de eficiência, os gastos operacionais por doente padrão 

ficaram bastante acima do desejado. As necessidades decorrentes da resposta exigida pela situação 

pandémica vivida em grande parte do ano, nomeadamente em termos de contratação de recursos 

humanos, consumos de medicamentos, material de consumo clínico e hoteleiro, traduziram-se num 

aumento de gastos não passíveis de serem previstos aquando da contratualização com a Tutela. 

 

 



 
 

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 21 

 

3 Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da 

entidade: 

O ano de 2020 está, inevitavelmente, associado à pandemia da COVID-19, tendo a mesma um 

impacto extremamente relevante na execução financeira e económica. O cancelamento de toda a 

atividade não urgente durante 45 dias (entre 15 de março de 30 de abril de 2020) bem como o 

cancelamento das cirurgias convencionais entre os meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021, 

teve um impacto relevante nos rendimentos do HSOG, em consequência da redução da produção 

programada. Acresce ainda, o aumento brutal dos gastos associados ao controlo, mitigação e 

tratamento da pandemia, designadamente recursos humanos, reagentes para testes COVID, 

equipamentos de proteção individual, aluguer de tendas para criação de espaços COVID, adaptação 

de infraestruturas do HSOG para criação de espaços COVID, entre outros. 

Em observância com o estipulado sobre as regras de contabilização do Contrato-Programa (CP) 

nas Circulares Normativas da ACSS nºs 6 e 15/2019/ACSS, de 21 de março e 7 de novembro, 

respetivamente, o Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, emitiu, com data de 31/12/2020, 

as faturas de serviços prestados ao SNS e incentivos institucionais no âmbito do CP 2020. 

A ACSS, justificando com o objetivo de mitigar/eliminar divergências de conciliação que afetem 

a Conta Consolidada do Ministério da Saúde na área dos Contratos Programa e no sentido de dar 

cumprimento a recomendações do Tribunal de Contas, emitiu a Circular Normativa nº 6/2019/ACSS, 

de 21 de março, definido os critérios de contabilização dos rendimentos associados ao CP. 

Os critérios definidos pela referida circular originaram uma sobrevalorização dos rendimentos 

associados ao CP (face à melhor estimativa apurada pelo HSOG) na ordem dos 9,6M�, valor que à 

data muito dificilmente o HSOG irá conseguir faturar, salvo alteração das regras em vigor, uma vez 

que a produção passível de faturação não nos permitirá atingir o mesmo. 

Esta sobrevalorização dos rendimentos tem um impacto significativo no total dos rendimentos 

(representa 7,9% da totalidade dos rendimentos) bem como no EBITDA e Resultado Liquido, 

desvirtuando assim as demonstrações financeiras (balanço e demonstração de resultados) e análises 

a efetuar referentes ao ano de 2020 e período homólogo. 

No exercício de 2020 o HSOG apresentou um resultado líquido negativo de 19,4M� (retirando o 

efeito da sobrevalorização dos rendimentos de 2020 supra, o resultado liquido seria negativo na 

ordem dos 29,0M�). 

Face aos anos anteriores, em que desde 2014 que os resultados económico-financeiros 

mantiveram uma tendência de descida, em 2020, os mesmos tiveram variações positivas face a 2019, 

com o EBITDA a obter uma variação positiva de 22,6% face ao alcançado em 2019, facto para o qual 

contribui a sobrevalorização dos rendimentos referida anteriormente. 

O acréscimo de 19,8M� registado nos rendimentos em 2020 face a 2019, essencialmente nos 

rendimentos no âmbito do Contrato-Programa de 2020 (prestações de serviços a utentes do SNS e 
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custos de contexto/subsídios), foi praticamente absorvido pelo incremento verificado nos gastos 

(+15,1M�), originando ainda assim uma melhoria nos resultados alcançados. 

O valor contratualizado com a Tutela para 2020, em sede de Contrato-Programa, foi 8,2% 

superior ao conseguido em 2019, o que permitiu este crescimento verificado nos rendimentos. A 

negociação efetuada pelo Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, com a Tutela para 2020 

visou refletir no CP a atividade assistencial efetivamente prestada aos utentes do SNS e custos de 

contexto, que nos anos anteriores não tinha sido objeto de financiamento. 

O orçamento de rendimentos apresentou, em 2020, um grau de execução de 91,7% face ao 

estimado. O grau de execução dos rendimentos referentes à prestação de serviços ao SNS no âmbito 

do CP 2020 foi de 96,6%. 

A pressão que a pandemia da COVID-19 teve nos gastos do HSOG foi também bastante relevante, 

tendo impactos principalmente nas principais rubricas de gastos, designadamente CMVMC, 

fornecimentos e serviços externos e gastos com pessoal. Consequentemente, o aumento global dos 

gastos face a 2019 ascendeu a 12,1%, com um grau de execução acima do estimado no CP de cerca 

de 3,9%. 

Uma das principais variações ocorridas face ao período homólogo de 2019 foi verificado na 

rubrica de outros gastos, em função do reconhecimento em 2019 dos gastos associados a um 

processo judicial de danos próprios em que o HSOG foi condenado. 

Os gastos com consumos subiram 11,0% em relação a 2019, apesar de terem ficado 1,3% abaixo 

do previsto. Este crescimento é explicado quase na íntegra (4,4M�) pelo aumento verificado nos 

gastos com consumos de produtos farmacêuticos, que representam cerca de 76,4% do total dos 

consumos. Destaca-se ainda o aumento verificado na rubrica de reagentes e produtos de desgaste 

rápido (+124,9%) face ao período homólogo de 2019, explicado pela aquisição dos reagentes 

necessários à realização dos testes COVID.  O aumento verificado na rubrica de material de consumo 

clinico está também associado à COVID-19 com a aquisição de material imprescindível ao controlo, 

mitigação e proteção da pandemia, nomeadamente máscaras, luvas e equipamentos de proteção 

individual. 

Os gastos com o fornecimento de serviços externos aumentaram 24,2% face a 2019, com uma 

execução de 111% face aos valores previstos em sede de CP. Esta rubrica está também fortemente 

influenciada pela pandemia da COVID-19, quer seja pela necessidade de reforço de recursos 

humanos, quer pela necessidade de criação de espaços COVID que implicaram o aluguer de tendas 

para o efeito, quer pela necessidade dos aumentos associados a vigilância e limpeza dos espaços 

supra criados, bem como pela necessidade de recurso a camas no exterior de forma a diminuir a 

pressão que a pandemia estava a originar no serviço de internamento do HSOG. 

No que diz respeito aos subcontratos, verificou-se um aumento de 29,3% face a 2019, tendo as 

principais variações ocorrido nas rubricas de meios complementares diagnóstico, internamentos em 

camas no exterior e nos gastos com as intervenções cirúrgicas realizadas noutras instituições no 
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âmbito do SIGIC, resultante do esforço realizado pelo HSOG no sentido de diminuir a cativação dos 

vales de cirurgia por outras entidades. 

Os gastos com pessoal, reflexo do aumento de 258 profissionais com vínculo ao HSOG e 

principalmente dos gastos associados à pandemia da COVID-19 cresceram 11,2% comparando com 

o ano de 2019, sendo que a sua execução face aos valores previstos no CP ascendeu a 105,8%. As 

remunerações de abonos variáveis ou eventuais explicam cerca de 29,2% da subida nos gastos com 

pessoal, dos quais 8,1% são justificados pelo aumento nos gastos com trabalho extraordinário e 

9,65% pelo aumento dos gastos com noites e suplementos. Estas variações estão relacionadas com a 

necessidade de reforço de recursos humanos no combate à COVID-19, principalmente na época dos 

picos da pandemia. 

 

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 nº 4 

do artigo 39º do RJSPE): 

As orientações definidas pelos ministérios setoriais são contratualizadas anualmente com a 

Tutela, através da celebração de um Contrato-Programa que contempla as obrigações assistenciais, 

com a contratualização do financiamento da atividade assistencial em termos dos serviços a prestar 

aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o orçamento económico e demais demonstrações 

financeiras previsionais, os objetivos de qualidade, medidos em termos de acesso, qualidade dos 

serviços prestados, eficiência e objetivos regionais, que contribuem para o cálculo do Índice de 

Desempenho Global (IDG) do hospital e que, mediante o seu grau de realização, determinará o valor 

dos incentivos institucionais a atribuir ao hospital.  

O Contrato-Programa prevê, ainda, penalidades, até um máximo de 3% do valor do CP, 

associadas ao incumprimento das obrigações definidas nas áreas dos programas de promoção e 

adequação do acesso; do reporte e publicação de informação de gestão; do registo, consulta, partilha 

de informação e desmaterialização de processos; da cobrança de receita; e do desvio nos resultados 

financeiros. 

O Contrato-Programa também contempla um incentivo ao desempenho das Instituições, em 

função dos indicadores de performance comparativa com os hospitais do mesmo grupo de 

Benchmarking. Este incentivo é de 1% do montante total do Contrato-Programa e será afeto à 

Instituição em função de um score de desempenho nos termos a regular pela tutela sectorial. 

No ano 2020, o Hospital obriga-se ainda a cumprir as obrigações que assumiu para a realização 

de projetos no âmbito do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e Valorização dos 

Percursos dos Utentes, na sequência da candidatura aprovada.  
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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 nº 

1 do artigo 44º do RJSPE): 

O capital estatutário do HSOG é detido na totalidade pelo Estado Português e pode ser aumentado ou 

reduzido por despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde, sendo que à data de 31 de 

dezembro de 2020 se encontra realizado pelo valor total de 72,7 M�, não tendo ocorrido qualquer 

subscrição de aumento de capital ao longo do ano. 

 

2 Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade 

das ações: 

De acordo com o nº 1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital 

estatutário do HSOG é constituído por uma dotação em numerário, realizado integralmente pelo 

Estado Português, pelo que, não existem ações quer ao portador quer nominativas e, sendo assim, 

não existem limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das mesmas. O capital do HSOG não se 

encontra, pois, representado por ações, sendo o Estado Português o detentor da totalidade do capital. 

 

3 Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do 

conhecimento da entidade e possam conduzir a eventuais restrições:  

O Conselho de Administração não tem conhecimento de qualquer Acordo Parassocial, nem, parecer 

que possa eventualmente existir, dado o Estado Português ser o único titular do Capital Estatutário 

do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE. 
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 

 

1 Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) 

que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, 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 447º (vide alíneas a) e b) do nº1 do 

artigo 44º do RJSPE): 

Os membros do Conselho de Administração do HSOG não são titulares de participações 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 nº1 do artigo 44º do RJSPE): 

No ano de 2020 o HSOG não procedeu à aquisição ou alienação de participações sociais e/ou 

participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou funcional. 

De referir, que o HSOG é associado do SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais), nos termos 

do artigo 8º dos Estatutos desta entidade, tendo sido a quotização mensal em 2020 de 250,00�. 

 

3 Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos 

de administração e de fiscalização, quando aplicável nos termos do nº 5 do artigo 447º 

do CSC: 

O capital estatuário do HSOG é detido na totalidade pelo Estado Português. 

 

4 Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os 

titulares de participações e a entidade: 

O titular do capital estatuário é o Estado Português que, via SNS é também o principal cliente do 

HSOG, cuja relação se regula pelos Contratos Programas estabelecidos anualmente. 
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V. Órgãos Sociais e Comissões 

 

A. Modelo de Governo 

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 RJSPE). 

O HSOG é uma Entidade Pública Empresarial integrada no SNS, sendo uma pessoa coletiva de direito 

público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos 

termos do regime jurídico do setor público empresarial. 

Identificação do modelo de governo adotado. 

Nos termos do Anexo II do DL nº 18/2017, de 10 de fevereiro, são Órgãos do Hospital da Senhora da 

Oliveira, Guimarães, EPE: 

· O Conselho de Administração (CA); 

· O Conselho Fiscal (CF); 

· O Revisor Oficial de Contas (ROC) � representado por uma Sociedade de Revisores Oficial de 

Contas; 

· O Conselho Consultivo (CC). 

 

B. Assembleia Geral 

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). 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): 

Estatutariamente uma entidade do tipo E.P.E. não dispõe de Assembleia Geral.  

Nos termos do DL n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o HSOG não tem AG e, nos termos da alínea b) do 

n.º 2 do artigo 20, compete ao membro do Governo com a área das finanças aprovar os documentos 

de prestação de contas da Entidade. 

Na presente data, estão aprovadas as contas do exercício económico do 2013. 

 

2 Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só 

podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e 

indicação dessas maiorias: 

Estatutariamente uma entidade do tipo E.P.E. não dispõe de Assembleia Geral. 
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C. Administração e Supervisão  

1 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: 

As regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do 

Conselho de Administração são as constantes no artigo 6º do Anexo II do DL nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, e nos artigos 12º e 13º do Estatuto do Gestor Público. 

 

2 Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de 

Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, 

duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira 

designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido 

alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos 

respetivos (o que saiu e o que entrou): 

O CA é composto pelo presidente e um máximo de quatro vogais, que exercem funções executivas, 

em função da dimensão e complexidade do hospital E.P.E., incluindo um diretor clínico, um 

enfermeiro diretor e um vogal proposto pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, 

de acordo com o nº 1 do artigo 6º do DL nº 18/2017, de 10 de fevereiro. 

A identificação dos membros do Conselho de Administração, com a indicação da data da primeira 

designação e data do termo de mandato de cada um, é a seguinte: 

Quadro 3. Composição do Conselho de Administração 

Mandato Cargo Nome 

Designação OPRLO1 
Nº 

mandatos Forma Data 
Sim/ 
Não 

Entidade 
Origem/ 

Pagadora (O/D) 

2018-2020 Presidente CA António Henrique Machado Capelas RCM nº 98/2018 12.07.2018 Não HSOG – O 1 

2018-2020 Diretor Clínico Hélder José Santos Trigo RCM nº 98/2018 12.07.2018 Sim HSOG – O 1 

2018-2020 Vogal do CA Sónia Maria Costa e Sousa RCM nº 98/2018 12.07.2018 Não HSOG – O 1 

2018-2020 Vogal do CA João Manuel Gonçalves Miranda RCM nº 98/2018 12.07.2018 Não HSOG – O 2 

2018-2020 Enfermeira Diretora Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos RCM nº 135/2018 04.10.2018 Não HSOG – O 1 

 

3 Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de 

Administração2 e, relativamente aos membros não executivos, identificação dos 

membros que podem ser considerados independentes3, ou, se aplicável, identificação 

 
1 Opção pela Remuneração do Lugar de Origem, prevista no nº 8 do artigo 28º do EGP. Entidade pagadora: O-origem/D-destino. 
2 Conforme decorre da aplicação do nº 1 do artigo 278.º e nºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 
3 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da 
legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente quem não esteja associado 
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dos membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32º do 

RJSPE): 

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções executivas. 

 

4 Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser 

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

alínea j) do nº 1 do artigo 44º do RJSPE): 

Os elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho de Administração, e 

respetivas atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos, constam da Resolução do Conselho 

de Ministros (RCM) nº 98/2018, de 20 de julho. 

Os elementos curriculares relevantes da Vogal do CA e Enfermeira Diretora, que entrou em funções 

em 18 de outubro de 2018, constam da RCM nº 135/2018, de 17 de outubro. 

 

Presidente do Conselho de Administração – Dr. António Henrique Machado Capelas 

António Henrique Machado Capelas, nascido em 20 de abril de 1956, natural e residente em Vila Real. 

Formação académica: mestrado em Economia e Políticas de Saúde, U. Minho; licenciado em Gestão 

de Empresas, U. Minho; bacharelato em Contabilidade e Administração, ISCAP; pós-graduação em 

Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE; Programa de Gestão Empresarial Hospitalar, ISCTE; 

Curso Avançado em Gestão Hospitalar, Porto Business School. 

Formação complementar e profissional mais relevante: Mastering Health Care Finance, HMI; Curso 

de Empresarialização dos Hospitais, IEA; Curso de PPP, IIR; Curso de Gestão de Mercados 

Financeiros, IFB; Curso de Mercado de Capitais, BVLP; Curso de Formador em Gestão de PME, AIP; 

Curso de Instituições Financeiras, IFB; Curso de Empresarialização Hospitais S. A., IEA. 

Cargos e experiência profissional relevante: docente do Ensino Secundário, 1976 -1980; Direção de 

RH, na CGD Porto, 1980; diretor-geral de Recursos na PT, 1981 -1991; diretor-geral da Socifa 

Investimentos, 1991; diretor comercial dos TLP -Lisboa Norte, 1992. diretor de Empresas e 

Particulares no BCP Millennium, 1994; presidente do CA do CH de V. Real/Régua, 2002; presidente 

do CA do H. de Bragança, 2005; presidente do CA do CHNE, 2006; presidente do CA do CH Póvoa/V. 

Conde, 2012; vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão, dos Fundos Europeus -NORTE 

2020, 2015; vogal do conselho fiscal do CHSJ, 2017; professor de Gestão de Empresas na U. 

Internacional, de 1994 a 1998, na CESPU e na Escola Superior de Enfermagem da UTAD, 2012 a 2014; 

 

a qualquer grupo de interesses específicos na entidade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de 
análise ou de decisão. 
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professor do mestrado em Gestão de Saúde da U. Minho, desde 2011, e do mestrado em Gestão de 

Serviços de Saúde da UTAD, desde 2015; ministrou ações de formação profissional em Gestão para 

gestores de PME, AIP; Sistemas Informáticos e Organização de Empresas, INESC; Gestão Financeira e 

de Empresas, IEFP/ACPE; Instituições Financeiras e o Euro, IAPMEI/BCP. Na área de consultoria, 

avaliação de empresas e análise de projetos, realizou múltiplos estudos económicos em vários 

setores de atividade. Elaborou vários trabalhos técnico-científicos: Manual de Instituições de Crédito 

e Mercados Financeiros e de Economia Política (U. Internacional); Introdução à Gestão e de Gestão 

de RH (AIP); Estudo Prévio de Viabilidade da ULS do Alto Tâmega; A Liberdade de Escolha em Saúde 

(ENSP); A Estrutura do Financiamento Hospitalar; A Saúde em Trás -os- -Montes e Alto Douro. A 

Empresarialização dos Hospitais, UTAD. Sistemas de Informação Hospitalar � Mestrado da ESEVR. 

Os Serviços Pré-Hospitalares no Nordeste (Tese de Mestrado). 

 

Diretor Clínico – Dr. Hélder José dos Santos Trigo 

Hélder José dos Santos Trigo, nascido a 1 de março de 1952, residente em Fermentões, Guimarães. 

Formação académica: Curso de Auditoria em Codificação Clínica CID -9 �CM pela Administração 

Central do Sistema de Saúde � Lisboa; Curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade em Saúde 

pelo Instituto Politécnico de Saúde do Norte; Curso de pós-graduação em Avaliação de Dano Corporal 

Pós-Traumático pela Faculdade de Medicina do Porto; Licenciatura em Medicina pela Faculdade de 

Medicina do Porto. 

Formação complementar e profissional mais relevante: Formação em Codificação Clínica CID -9 -MC 

pelo Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde � Lisboa; Formação SIGIC 1.º e 2.º Modulo 

� Classificação e Processo Clínico pela Administração Central do Sistema de Saúde; Curso Avançado 

para Peritos Médico-Legais pelo Instituto de Medicina Legal. 

Experiência profissional mais relevante: desde 1990, desempenha funções de chefia da Equipa C do 

Serviço de Ortopedia até à data. Concomitantemente, durante vários anos, foi responsável pela 

consulta externa de ortopedia. De 1 de agosto de 2004 a 21 de março de 2007, desempenhou funções 

como adjunto da Direção Clínica do Hospital Senhora da Oliveira, tendo oportunidade de participar 

ativamente na introdução do SIGIC (Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para 

Cirurgia), apoiando os serviços da área cirúrgica na adaptação e implementação do sistema em causa. 

De 15 de fevereiro a 30 de setembro de 2006, foi diretor do Serviço de Urgência do Hospital Senhora 

da Oliveira � Guimarães. Foi ainda chefe da equipa de urgência do HSOG durante 10 anos e chefe de 

equipa de ortopedia de Urgência durante 25 anos. Integrou a equipa que implementou a acreditação 

pela JCI, no Hospital, em 2004; em 2008, fez parte do Grupo Dinamizador da Qualidade integrante da 

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente. Desde 2005, faz parte da equipa de médicos 

codificadores clínicos do Hospital Senhora da Oliveira � Guimarães. 
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Vogal Executivo – Dra. Sónia Maria Costa e Sousa 

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Mestrado em 

Finanças e Fiscalidade pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, MBA Executivo da 

Porto Business School. 

Iniciou a sua atividade profissional em auditoria, numa empresa nacional. Posteriormente, exerceu 

funções de controlo de gestão no departamento financeiro de uma empresa multinacional francesa, 

do setor dos transportes públicos, em Portugal e em Inglaterra. Assumiu o cargo de direção financeira 

em diferentes PME nacionais. 

 

Vogal Executivo – Dr. João Manuel Gonçalves Miranda 

Nascido a 19 de setembro de 1967, residente em Pencelo, Guimarães. 

Formação académica: Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde pela 

Universidade Lusíada. Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação pela 

Universidade do Minho, Guimarães, e licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação pela 

mesma Universidade. 

Formação complementar e profissional mais relevante: Certificação «Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) V3 Foundation», pelo Examination Institute for Information Science � 

Holanda. Análise Financeira de Empresas, Universidade do Minho � Executive Business Education. 

Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação conforme a Norma ISO/IEC 20000, Associação 

Portuguesa para a Qualidade (APQ). ISO 27001:2013 � Requisitos para Sistemas de Gestão de 

Segurança da Informação, APQ. 

Experiência profissional mais relevante: de setembro de 2016 até ao presente, vogal do conselho de 

administração do Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães (HSOG). De março até setembro de 

2016, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias e Sistemas de Informação (SGTSI) do Hospital da 

Senhora da Oliveira � Guimarães (HSOG). De 2006 até março de 2016, técnico coordenador do SGTSI 

do HSOG, onde desempenhou também as funções de técnico entre 1992 e 2005. De 2015 até 

setembro de 2016, coordenador da Comissão de Informatização Clínica do HSOG. De 2010 até 

setembro de 2016, membro do Grupo Gestão da Comunicação e da Informação no processo de 

acreditação do HSOG. 

Outros cargos e funções: de 2010 até 2016, docente na pós-graduação em Gestão de Unidades de 

Saúde e na licenciatura de Secretariado Clínico, no Instituto Politécnico de Saúde do Norte � Escola 

Superior de Saúde do Vale do Ave. Em 2015, docente na pós-graduação Executive Master in Health 

Management and Administration, na CESPU � Angola (Benguela). Desde 2015, membro da 

Assembleia Geral do Movimento Associação de Sistemas de Informação em Saúde (E -MAIS). Em 

2015, sócio fundador da Sociedade Ibérica de Telemedicina e Telesaúde. 
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Enfermeira Diretora – Enf.ª Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos 

Nascida a 20 de agosto de 1968, residente em Guimarães. 

Formação académica: Mestrado em Direção e Chefia dos Serviços de Enfermagem pela Escola 

Superior de Enfermagem do Porto, Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e Auditoria em Saúde 

pelo Instituto Politécnico de Saúde do Norte, Curso de Estudos Superiores Especializados em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica pela Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, 

Licenciatura em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian de Braga. 

Experiência profissional mais relevante: desde 2004 desempenha funções de enfermeira chefe no 

HSO, E. P. E., Guimarães, onde também desempenhou funções como enfermeira especialista de 1992 

até 2003. De 2004 a 2012 foi adjunta da Direção de Enfermagem do Hospital Senhora da Oliveira, E. 

P. E. De 2004 a 2018 integrou o grupo dinamizador da Acreditação para a Qualidade em Saúde pela 

Joint Comission Internacional do Hospital Senhora da Oliveira, E. P. E. De 2006 a 2010 foi membro da 

Equipa de Gestão de Altas do HSOG, Guimarães. Em 2010 foi membro da Comissão Instaladora da 

Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença, HSOG. 

Outros Cargos e Funções: de 2004 a 2009 foi Regente da cadeira Saúde Infantil e Pediátrica na CESPU. 

De 2004 a 2010 foi docente convidada na cadeira de Neonatologia na CESPU. Docente na Pós-

Graduação de Enfermagem Neonatologia na CESPU. Em 2015 foi docente na pós-Graduação de Saúde 

Materno e Obstétrica na CESPU Angola (Benguela). Foi membro da Comissão Instaladora do Hospital 

Particular Grupo Trofa (1998) onde exerceu funções como enfermeira Chefe do serviço de 

internamento. Fez parte da Comissão Organizadora de várias jornadas científicas. Desde 2014 faz 

parte dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Enfermeiros Gestores e Liderança. 

 

 

5 Evidências da apresentação das declarações4 de cada um dos membros do órgão 

de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à 

Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que 

detenham na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus 

fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de 

negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52º do RJSPE): 

As declarações de cada um dos membros do Conselho de Administração em funções, a referir a não 

existência de quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições 

 
4 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para o efeito considere-
se o que refere a Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da hiperligação 
http://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-publicos1.aspx. “(...) Para cumprimento desta obrigação 
legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve solicitar o acesso, através do envio de mensagem de 
correio eletrónico para o endereço de mail gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está disponível para o esclarecimento de quaisquer 
dúvidas. Após o recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve preencher integralmente o formulário e submetê-lo no 
sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”. 
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financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio suscetíveis de gerar conflitos de interesse, 

foram remetidas ao órgão de fiscalização e à Inspeção-Geral de Finanças (Anexo 4). 

 

6 Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e 

significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 

Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com 

acionistas: 

O capital social do HSOG é detido na totalidade pelo Estado Português. 

 

7 Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de 

competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da 

entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no 

que se refere à delegação da administração quotidiana da entidade: 

As competências do Conselho de Administração são as previstas no artigo 7º do Anexo II dos 

Estatutos dos Hospitais � Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, que também estabelece as 

competências específicas do Presidente do CA no artigo 8º, as do Diretor Clinico no artigo 9º, e as da 

Enfermeira Diretora no artigo 10º. 

As áreas corporativas à responsabilidade dos atuais membros do Conselho de Administração, no 

sentido de operacionalizar a implementação do regulamento interno e agilizar o processo de tomada 

de decisão, e proceder à definição relativa ao reporte hierárquico e funcional das estruturas do HSOG, 

foram aprovadas em reunião do CA, tendo sido atribuídos a cada membro do CA os seguintes 

pelouros: 

Presidente do Conselho de Administração – Dr. António Henrique Machado Capelas 

· Centro Académico e de Formação; 

· Gabinete de Apoio ao Conselho; 

· Gabinete de Comunicação; 

· Gabinete Jurídico e de Contencioso; 

· Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão; 

· Serviço de Auditoria Interna; 

· Serviço de Recursos Humanos. 

Diretor Clínico – Dr. Hélder José dos Santos Trigo 

· Área de Cuidados Agudos; 

· Responsável pelo Acesso à Informação; 

· Serviços Farmacêuticos; 
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· Serviço de Nutrição e Alimentação; 

· Serviço Social; 

· Internato Médico; 

· Equipa de Gestão de Altas; 

· Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos; 

· Unidade Local de Gestão de Acesso. 

Vogal Executivo – Dra. Sónia Maria Costa e Sousa 

· Gestão da Produção das Áreas: cirúrgica; MCDT e Ambulatório; Mulher e Criança (em 

articulação com o Diretor Clínico e Enfermeira Diretora); 

· Serviço de Compras e Logística; 

· Serviço de Gestão Financeira; 

· Serviço de Gestão de Utentes; 

· Serviço Farmacêuticos (no que respeita à monitorização e acompanhamento de gestão de 

stocks e consumos); 

· Unidade de Codificação e Auditoria Clínica. 

Vogal Executivo – Dr. João Manuel Gonçalves Miranda 

· Encarregado da Proteção de Dados; 

· Gestão da Produção das Áreas: Médica; Saúde Mental; Urgência, Emergência e Cuidados 

Intensivos (em articulação com o Diretor Clínico e Enfermeira Diretora); 

· Serviço de Apoio Geral; 

· Serviço de Instalações e Equipamentos (excetuando as obras de cariz estratégico do HSOG, 

que na sua fase inicial o PCA articulará com este Vogal); 

· Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação. 

Enfermeira Diretora – Enf.ª Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos 

· Área de Cuidados Agudos (transversalmente ao nível da humanização de cuidados); 

· Gabinete do Cidadão; 

· Gabinete da Qualidade; 

· Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa; 

· Serviço Central de Esterilização; 

· Serviço de Saúde e Risco Ocupacional; 

· Unidade de Convalescença. 

A estrutura organizacional do HSOG encontra-se descrita no Anexo 6 - Organograma. 
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8 Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho 

Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo5, indicando 

designadamente. 

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

reuniões realizadas6: 

Nos termos dos estatutos e do regulamento interno do HSOG, o CA reúne, pelo menos, semanalmente 

e, ainda, sempre que convocada pelo Presidente ou por solicitação dos seus membros ou do Conselho 

Fiscal. Durante o ano de 2020, o Conselho de Administração realizou 50 reuniões. A assiduidade por 

membro do CA, para os períodos aplicáveis, encontra-se discriminada no quadro abaixo: 

Quadro 4. Participações em reuniões do Conselho de Administração 

Nome Cargo Assiduidade 

António Henrique Machado Capelas Presidente CA 97,0% 

Hélder José Santos Trigo Diretor Clínico 98,0% 

Sónia Maria Costa e Sousa Vogal do CA 100,0% 

João Manuel Gonçalves Miranda Vogal do CA 97,5% 

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos Enfermeira Diretora 98,5% 

 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do 

grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 

órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o formato seguinte: 

 

Quadro 5. Cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administração 

Membro CA 
Acumulação de Funções 

Entidade Função Regime 

António Henrique Machado Capelas Universidade do Minho Docente Público 

João Manuel Gonçalves Miranda Junta de Freguesia de Pencelo Presidente Público 

João Manuel Gonçalves Miranda 
Assoc. Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Guimarães 
Presidente da 

Direção 
Privado 

 

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho 

dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a 

avaliação de desempenho dos mesmos: 

O Estatuto do Gestor Público, conforme a sua versão atualizada, nos termos do nº 2 do artigo 6º do 

Decreto-Lei nº 71/2016, de 27 de março, define que �nas entidades públicas empresariais, a avaliação 

do desempenho compete aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pelo 

respetivo sector de atividade�. Essa avaliação assenta nas orientações de gestão definidas no 

 
5 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 
6 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro. 
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Contrato-Programa celebrado entre a ACSS, ARS Norte, IP e o Hospital da Senhora da Oliveira, 

Guimarães, EPE. 

 

d) Comissões7 existentes no órgão de administração ou supervisão, se 

aplicável. Identificação das comissões, composição de cada uma delas 

assim como as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no 

exercício dessas competências. 

As comissões de apoio técnico são órgãos consultivos que têm por função colaborar com o Conselho 

de Administração, a pedido deste ou por iniciativa própria, nas matérias da sua competência, de 

acordo com o nº1 do artigo 24º do Anexo II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro.  

Nos termos do artigo 21º do Regulamento Interno, são comissões de apoio técnico do HSOG: 

 

Comissão de Ética 

À comissão de ética cabe, de forma multidisciplinar, zelar pela observância de padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, 

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética, assim 

como sobre os aspetos éticos ligados ao ensino, investigação científica e atividade assistencial em 

geral. A composição, as competências e o modo de funcionamento da comissão de ética regem-se pelo 

previsto no Decreto-Lei nº 80/2018, de 15 de outubro, e de outras disposições que vierem a ser 

definidas em regulamento de funcionamento próprio dessa comissão a aprovar pelo conselho de 

administração, com observância no disposto na lei nº 46/2004, de 19 de agosto, na Lei nº 12/2005, 

de 26 de janeiro, no Decreto-Lei nº 102/2007, de 2 de abril, e na Lei nº21/2014, de 16 de abril. 

A comissão de ética do HSOG é composta por: 

Presidente: Dr. João Lima Reis, Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral; 

Vice-presidente: Dra. Ariana Estela Vila Real Araújo, Assistente Saúde Ramo Farmácia; 

Dr. José Silvino Magalhães Araújo, Capelão; 

Dr. José Luís Ramos Veloso Gouveia, Técnico Superior de Psicologia; 

Enf.ª Ana Maria Machado Gonçalves Reis, Enf.ª Especialista 

Dra. Isaltina Gonçalves Vitorino Costa leite, Técnica Superior Serviço social; 

Dra. Maria Manuel Gonçalves, Técnica Superior Jurista 

Com a entrada em vigor Decreto-Lei nº 80/2018, de 15 de outubro, a comissão de ética procedeu à 

revisão do seu regulamento, que foi homologado pelo CA em 14.03.2019. Durante o ano de 2020, a 

 
7 Que incluem ou têm a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão. 
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CE teve 2 reuniões presenciais e as restantes reuniões mensais foram realizadas via Zoom. No ano de 

2020 foram solicitados pareceres/opiniões à CE, pelos diferentes serviços do Hospital. 

 

Comissão da qualidade e segurança do doente 

À comissão da qualidade e segurança do doente cabe, genericamente, a promoção e o 

desenvolvimento de uma cultura de qualidade e segurança que satisfaça os objetivos estratégicos do 

hospital, traduzível na contínua melhoria da qualidade e eficiência dos cuidados de saúde prestados, 

na promoção da segurança dos doentes e dos profissionais, e no apoio e informação das atividades 

de gestão contribuindo para a missão do Hospital de prestação de cuidados de saúde diferenciados e 

humanizados de elevada qualidade e eficiência. Esta comissão coordena as áreas de gestão do risco 

clínico e não clínico, qualidade clínica, auditoria clínica, processo clínico e gestão de camas. 

No sentido de dar cumprimento ao estipulado no Despacho nº 3635/2013, de 7 de março, do 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e de prosseguir com a Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde 2015-2020, o Conselho de Administração, em reunião de CA de 14 de março de 

2019, deliberou nomear a comissão da qualidade e segurança do doente, sendo presidida pelo 

Presidente do Conselho de Administração, conforme a seguir se explicita: 

Dr. António Henrique Machado Capelas, Presidente do Conselho de Administração; 

Dr. Hélder José dos Santos Trigo, Diretor Clínico; 

Enf. Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos, Enfermeira Diretora;  

Dra. Ana Olinda dos Santos, Diretora Qualidade; 

Dra. Clara Sofia Domingues Paz Dias, Adjunta da Dir. Clínica; 

TSDT Alexandra Cristina Pacheco Pinto, Risco Clínico; 

Enf. Lucinda Maria Oliveira Pacheco, responsável pelo SINAS; 

Dra. Maria Camila Pinto Coutinho de Almeida Pinto, Diretora Serviço Oncologia; 

Dra. Maria Teresa Almeida Cardoso de Meneses e Meireles, Serviço Social/Gab. do Cidadão; 

Enf. Pedro Miguel Araújo Ferreira, Serviço de Ortopedia; 

Dra. Sara Sofia Nogueira Cardoso, Presidente do PPCIRA. 

Foram várias as atividades desenvolvidas em 2020 pela da comissão da qualidade e segurança, 

coadjuvada pelo gabinete da qualidade, destacando-se as que se seguem, sempre com o propósito de 

melhorar os cuidados prestados ao utente com a máxima segurança e qualidade: 

- elaboração do plano de atividades e relatório de atividades da CQS; 

- elaboração e aprovação do plano de auditorias do HSOG; 

- colaboração e análise dos relatórios das auditorias da área médica e de enfermagem; 

- colaboração com o GCL-PPCIRA; 

- articulação com o grupo de risco clínico e aprovação do seu plano e relatório de atividades; 

- análise de notificações e aplicação de medidas corretivas; 

- participação na proposta de formação no âmbito da qualidade e segurança do doente; 
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- elaboração do manual de acolhimento do HSOG; 

- colaboração na implementação do consentimento informado por patologias; 

- colaboração com os serviços na elaboração dos planos assistenciais integrados e identificação 

dos indicadores chave; 

- elaboração e divulgação de procedimentos, normas, regulamentos, protocolos, panfletos, 

cartazes para promover a literacia em saúde, quer de profissionais, quer de utentes. 

 

Grupo de coordenação local de prevenção e controlo de infeção e resistência aos 

antimicrobianos (GCL-PPCIRA) 

O grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência 

antimicrobiana (GCL-PPCIRA) é um órgão multidisciplinar de apoio técnico ao conselho de 

administração, constituída por um núcleo executivo com atividade permanente composto por 2 

enfermeiros, 1 médica coordenadora e 1 assistente técnica com horário dedicado completo. A médica 

é responsável pelo Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos (PAPA). O restante grupo 

coordenador inclui mais 3 médicos, um dos quais microbiologista, e um técnico superior de farmácia. 

No cumprimento do Despacho nº 15423/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 

o Conselho de Administração, por deliberação de 27 de maio de 2021, deliberou homologar a 

atualização do Grupo Coordenador Local de Prevenção e Controlo da Infeção e das Resistências aos 

Antimicrobianos (PPCIRA), constituída pelos seguintes profissionais: 

Dra. Sara Sofia Nogueira Cardoso � Coordenadora 

Dra. Ana Paula Fonseca Mota Vieira 

Dra. Maria La Salete Couto Ferreira 

Dra. Ruth Cristina Lemos Pereira 

Dra. Maria Sofia Jordão Bentes Cabrita 

Enf. Célia Margarida Sousa Lemos 

Enf. Maria da Conceição Ribeiro da Silva 

O GCL-PPCIRA recorre a um Núcleo Consultivo de Apoio Técnico que têm por função a orientação 

técnica e a consultadoria de acordo com as respetivas áreas de intervenção, contribuindo para a 

concretização do plano e para a resolução dos problemas identificados.  

Existe também um núcleo de membros dinamizadores, designados Elementos de ligação, em todos 

os serviços do hospital representando quatro grupos profissionais que colaboram com o grupo, 

dinamizam, comunicam os resultados, facilitando a implementação das atividades no seu serviço  

Os objetivos incluem o plano nacional prioritário PPCIRA, no essencial a prevenção das infeções 

associadas aos cuidados de saúde e a preservação da eficácia dos antimicrobianos através da 

promoção do seu uso adequado. Compete ainda ao GCL-PPCIRA a apresentação de propostas de 

intervenção na prevenção e controlo de infeção hospitalar, devendo igualmente apreciar os assuntos 
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e matérias que lhe sejam submetidos pelo conselho de administração ou pelos responsáveis das áreas 

de cuidados de saúde e de apoio clínico e técnico. 

Para além da resposta imediata a solicitações de consultadoria, mantem vigilância permanente dos 

microrganismos epidemiologicamente significativos identificados pelo serviço de microbiologia e 

prescrições de antimicrobianos de uso restrito. Quer a vigilância microbiológica quer a validação das 

prescrições estão centradas em programas informáticos que mantém informação atualizada ao 

minuto. Diariamente elementos do núcleo executivo visitam ou comunicam com os serviços no 

sentido de incentivar as boas práticas, corrigir intervenções ou prestar outros apoios. A comissão 

intervém na Vigilância Epidemiológica, no Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos 

(PAPA) e na Formação. São-lhes pedidos pareceres sobre aquisições, obras e reabilitações. Durante 

2020, a pandemia COVID-19 afetou profundamente o plano de atividades do GCL-PCIRA, tendo sido 

muita da atividade desenvolvida no âmbito da participação no Plano de Contingência, planeamento 

das áreas e circuitos dedicados, formação dirigida à gestão dos casos de COVID-19, formação de 

profissionais, vigilância de contactos, e vigilância epidemiológica. Foi, no entanto, possível atingir 

grande parte dos objetivos anuais, nomeadamente de vigilância epidemiológica. 

 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem por missão propor as orientações terapêuticas e a 

utilização mais eficiente dos medicamentos no HSOG, no âmbito da política do medicamento, 

apoiadas em bases sólidas de farmacologia clínica e evidência da economia da saúde sobre custo-

efetividade, monitorizando a prescrição dos medicamentos, a sua utilização e garantindo a todos os 

utentes a equidade no acesso à terapêutica. A CFT é composta pelos seguintes elementos: 

Hélder Trigo 

Helena Sarmento 

Alexandra Teixeira 

Juliana Oliveira 

Ariana Araújo 

Sofia Jordão 

Cidália Lisboa 

Paula Martins 

Apesar dos constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19, a CFT realizou reuniões ao 

longo do ano, dando continuidade aos trabalhos de análise, discussão e divulgação de toda a 

legislação relevante, nomeadamente a oriunda do Infarmed e DGS; análise e discussão das 

orientações oriundas da CNFT; análise e parecer sobre os pedidos, realizados pelos diferentes 

serviços, de introdução de novos fármacos, bem como sobre a liberalização de consumo de diferentes 

fármacos, e análise e discussão da medicação a prescrever aos doentes com o novo Coronavírus 

SARS-COV2, em conformidade com as orientações recebidas da DGS e Infarmed. 
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Comissão de monitorização da prescrição de medicamentos e MCDT 

A comissão de monitorização da prescrição de medicamentos e MCDT é um órgão multiprofissional 

que tem como missão monitorizar e acompanhar a prescrição de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica no HSOG, no sentido de obter melhoria dos respetivos 

indicadores. Decorrente da Ordem de Serviço nº 35-A/2020 de nomeação da Comissão de 

Monitorização da Prescrição de Medicamentos e MCDT, o Conselho de Administração, sob proposta 

do Sr. Diretor Clínico, deliberou nomear em reunião do passado dia 22.12.2020, a Assistente 

Graduada Hospitalar, Sra. Dra. Maria Silvina Peixoto Freitas, na qualidade de Monitora desta 

Comissão. Desta forma, esta Comissão passará assim a ser constituída: 

Maria Silvina Peixoto Freitas - Monitora da Comissão; 

Nuno Ricardo de Queirós e Cruz; 

Ariana Estela Vila Real de Araújo; 

Ana Catarina Afonso Silva; 

Clara Sofia Domingues Paz Dias; 

João Paulo Pereira de Castro. 

No âmbito das competências que lhe são atribuídas, à comissão de monitorização da prescrição de 

medicamentos e MCDT compete, designadamente: 

a) propor o processo de monitorização da prescrição interna de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica do HSOG, a aprovar pelo conselho de 

administração, em cumprimento do Despacho nº 17069/2011, publicado no Diário da República, 

2ª série, nº 243, de 21 de dezembro, e demais regulamentação em vigor; 

b) monitorizar, através de sistemas de informação internos disponíveis, a prescrição interna de 

medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica na instituição, com o 

objetivo de emitir relatórios trimestrais e obter indicadores relativos à sua prescrição e 

implementar mecanismos regulares de acompanhamento e discussão interpares dessa 

informação, em conformidade com o previsto no despacho referido na alínea anterior; 

c) colaborar com outras comissões, nomeadamente com a comissão de farmácia e terapêutica, na 

prossecução dos seus fins. 

Em 2020 esta comissão elaborou relatórios trimestrais, referentes ao último trimestre de 2019 e aos 

1º, 2º e 3º trimestre do ano, onde os principais tópicos abordados foram o receituário ambulatório � 

farmácia comunitária, MCDT prescritos na entidade hospitalar, e prescrição de medicamentos de uso 

hospitalar dispensados em ambulatório de farmácia hospitalar. 

 

Comissão técnica de certificação da interrupção voluntária da gravidez 

A comissão técnica de certificação da interrupção voluntária da gravidez rege-se pela Portaria n 741-

A/2007, de 21 de junho, que regulamenta o previsto na Lei nº 16/2007, de 17 de abril, e por outras 
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disposições que vierem a ser definidas em regulamento de funcionamento próprio, a apresentar 

pelos membros designados para esta comissão, a aprovar pelo conselho de administração. 

Esta comissão é constituída por: 

Dra. Clara Paz Dias, Neonatologia 

Dra. Adosinda Rosmaninho, Obstetrícia 

Dra. Elsa Pereira, Obstetrícia 

Dra. Rosa Sardinha, Obstetrícia 

Dra. Georgina Monteiro, Neonatologia 

Ao longo de 2020 a comissão desenvolveu a sua atividade no âmbito da interrupção médica de 

gravidez (IMG) e análise de discussão de casos relacionados com patologias e má formações dos fetos, 

e medicação associada. Foram realizadas em 32 IMG: 20 cromossómicas, 6 malformações fetais, 1 

patologia génica, 1 RCF grave, 2 patologia em gémeos, e 2-fetos polimalformados; e 5 feticídios. 

 

Comissão de Coordenação Oncológica 

A comissão de coordenação oncológica, quanto à sua competência e composição, é regulada pela 

Portaria nº 420/90, de 8 de junho, complementada pela Resolução do Conselho de ministros nº 

129/2001, de 17 de agosto, e tem como missão promover a integração e eficiência na utilização de 

recursos e dos cuidados prestados na área oncológica no HSOG. 

São competências da comissão de coordenação oncológica: 

a) organizar e aprovar as normas de funcionamento das consultas de grupo, multidisciplinares, com 

o objetivo de analisar e definir a estratégia de diagnóstico e terapêutica relativa a casos clínicos 

oncológicos, estabelecendo normas para o seu tratamento; 

b) organizar campanhas de prevenção e rastreio do cancro; 

c) aprovar protocolos de atuação diagnóstica e terapêutica dos diversos tipos de doença 

oncológica; 

d) aprovar protocolos de atuação na prestação de cuidados paliativos e terminais oncológicos; 

e) emitir parecer sobre eventuais protocolos com outras instituições; 

f) promover e coordenar o registo do cancro ao nível do HSOG; 

g) assegurar a preservação de fertilidade, quando aplicável; 

h) emitir parecer sobre a estrutura do HSOG no âmbito da atividade oncológica, de forma a 

promover a integração dos cuidados na área oncológica, maximizar o seu desempenho através 

de um eficiente aproveitamento dos recursos disponíveis e da respetiva colaboração e partilha 

de conhecimento entre profissionais. 

Esta comissão não desenvolveu atividade em 2020. 
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Comissão local de informatização clínica 

A comissão local de informatização clínica (CLIC) é um órgão multidisciplinar a quem compete apoiar 

o Conselho de Administração na definição do modelo de governo e gestão das tecnologias de 

informação e comunicação existentes no HSOG, conducente à otimização dos recursos disponíveis e 

minimização dos riscos associados. Desta forma, o Conselho de Administração, sob proposta do Sr. 

Diretor Clínico, deliberou em 23.05.2019, OS nº 36/2019, nomear esta Comissão com a seguinte 

constituição: 

Pedro Miguel Araújo Ferreira � Coordenador; 

Fernando Eduardo Meireles Maio Graça; 

Ariana Estela Vila Real de Araújo; 

Rui Manuel Gonçalves Moreira e Silva; 

Valentina Vitória Ferreira da Costa Trigo; 

Iris Cristina Teixeira Ribeiro Leite. 

No âmbito das competências que lhe são atribuídas, compete à comissão local de informatização 

clínica, designadamente, o seguinte: 

a) sistematizar e promover a integração das aplicações informáticas existentes no HSOG; 

b) avaliar o grau de satisfação dos utilizadores relativamente às aplicações informáticas disponíveis; 

c) elaborar e manter atualizado o plano estratégico de informatização do HSOG; 

d) dar parecer prévio sobre os programas que internamente se pretendam adquirir ou instalar; 

e) dar parecer sobre políticas de acesso a cumprir na instituição; 

f) garantir a segurança e privacidade dos dados, em articulação com o encarregado de proteção de 

dados da instituição, em matérias relativas à salvaguarda da confidencialidade da informação relativa 

a doentes e profissionais de saúde; 

g) dar parecer sobre as normas de interoperabilidade técnica e semântica; 

h) apreciar, de forma abrangente, a pertinência das soluções em utilização, avaliando propostas com 

impacto na informatização clínica, ou mesmo avançando per si com propostas de melhoria nos 

sistemas informáticos. 

A CLIC reuniu no início de 2020 para a apresentar a nova constituição da Comissão e definir a 

estratégia a seguir pela mesma para a prossecução da sua missão. Neste sentido, realizou-se um 

ponto de situação da desmaterialização no HSOG, por áreas, para identificação de oportunidades de 

melhoria no âmbito da transição digital. Fruto da multidisciplinariedade do grupo e da experiência e 

�know-how� de cada um, concluiu-se que algumas das carências detetadas no âmbito da 

desmaterialização são transversais. Identificaram-se as necessidades em matéria de soluções que 

permitam a desmaterialização total, foram apresentadas sugestões de melhoria/uniformização de 

procedimentos de forma a reduzir e/ou mesmo eliminar situações que perpetuam o uso de papel 

quando o mesmo já está suportado por aplicações informáticas. 

Com o início e progressão da pandemia da COVID-19 deixou de ser possível reunir toda a comissão, 

obrigando-nos a alterar a estratégia de abordagem aos vários problemas que surgem. Assim e, de 
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forma a continuar a dar resposta aos desafios com que somos confrontados, a CLIC passou a realizar 

reuniões sectoriais, envolvendo apenas os membros diretamente ligados às questões em apreciação. 

De forma resumida, a ação da CLIC durante o ano 2020 permitiu: 

- Implementar procedimentos de registo que melhoraram significativamente a monitorização de 

várias situações, sendo um dos exemplos mais evidentes a monitorização em tempo real da 

ocupação COVID no HSOG; 

- Sugerir e realizar correções a nível da parametrização de alguns sistemas informáticos, 

nomeadamente a plataforma de registos clínicos e o prescritor eletrónico; 

- Iniciar a descontinuação dos títulos de internamento, promovendo a informatização dos 

cuidados; 

- Desmaterialização do modelo de Consentimento Informado; 

- Aquisição e implementação do módulo específico de prescrição de fármacos quimioterápicos e 

outras áreas de ambulatório, permitindo assim encerrar de vez o circuito do medicamento; 

- Análise de soluções alternativas para a desmaterialização do "Registo Médico do Recém-

Nascido". 

 

Comissão de catástrofe e emergência 

A comissão de catástrofe e emergência tem como missão assessorar o conselho de administração em 

matérias relativas aos planos de emergência, interno e externo, e de catástrofe. Esta comissão elabora 

o planeamento, articula a formação, execução, treino e avaliação dos planos de emergência, assim 

como organiza os meios e a sua operacionalização eficaz em caso de necessidade. Compete ainda à 

comissão programar e realizar periodicamente simulacros no seu âmbito de atuação, com o possível 

envolvimento de entidades externas, bem como elaborar os respetivos relatórios e propor medidas 

corretivas daí resultantes. 

O Conselho de Administração, por deliberação do dia 21 de janeiro de 2021, aprovou a constituição 

da Comissão de Catástrofe e Emergência, com os seguintes membros: 

António Henrique Machado Capelas � Presidente do Conselho de Administração 

Helder José Santos Trigo � Diretor Clínico 

João Manuel Gonçalves Miranda � Vogal do Conselho de Administração 

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos � Enfermeira Diretora 

José Carlos Machado Alpoim Meneses � Diretor de Serviço de Urgência 

Joaquim Fernando Carvalho Rocha � Enfermeiro Gestor do Serviço de Urgência 

José António Maciel Beleza Ferraz � Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho 

Ao longo de 2020, a comissão de catástrofe e emergência, que funcionou em gestão corrente por 

ainda não ter nomeação, deu continuidade ao programa de manutenção e promoção da segurança 

em caso de emergência no hospital. Em janeiro de 2020 acompanhou os trabalhos do simulacro de 

emergência. Desde março de 2020, com a declaração da situação pandémica da COVID-19 pela OMS, 
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esta comissão desempenhou um papel fundamental em toda a reorganização logística que teve que 

se implementar no hospital, para dar resposta às necessidades decorrentes do novo Coronavírus 

SARS-Cov2. 

 

Comissão Clínica 

A comissão clínica é um órgão de apoio técnico ao conselho de administração que visa promover a 

integração e a constituição de relações de complementaridade e de intercooperação entre as diversas 

áreas e unidades assistências que compõem o HSOG, que concorram para a definição e assunção de 

objetivos comuns entre profissionais. 

A comissão clínica é presidida pelo Diretor Clínico ou por um dos seus adjuntos, designados pelo 

conselho de administração. 

Esta comissão não desenvolveu atividade em 2020. 

 

D. Fiscalização8 

1 Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: 

Fiscal Único, Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras. 

O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas são os órgãos de fiscalização do HSOG. 

A identificação do Conselho Fiscal é feita neste capítulo D. nos pontos 2 � 7. 

A identificação do Revisor Oficial de Contas (ROC) é feita no capítulo E. 

 

2 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).  

Aplicável apenas no que concerne ao Conselho Fiscal, nomeado, para o mandato de 2018/2020, pelo 

Despacho Conjunto do SE Tesouro e da SE Saúde, de 27/03/2018. 

 
8 Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 1, 3, 4 e 5 deste tópico D. Fiscalização e 
bem assim a informação a que se refere o tópico E. Revisor Oficial de Contas (ROC). 



 

44 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 

 

Quadro 6. Identificação do Conselho Fiscal9 

Mandato Cargo Nome 
Designação 

Forma Data 

2018-2020 Presidente Carlos Alberto da Silva e Cunha 
Despacho 
SES e SET 

27.03.2018 

2018-2020 Vogal André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 
Despacho 
SES e SET 

27.03.2018 

2018-2020 Vogal Ana Filipa dos Santos Gonçalves 
Despacho 
SES e SET 

27.03.2018 

2018-2020 Vogal Suplente Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares 
Despacho 
SES e SET 

27.03.2018 

 

3 Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros 

do órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades 

profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.  

 

Presidente – Carlos Alberto da Silva e Cunha 

Detém um Diploma de Estudos Avançados (Programa curricular de Doutoramento em Ciências 

Empresariais) da Universidade de Vigo, Espanha. É Mestre em Contabilidade e Administração pela 

Universidade do Minho e tem curso de Pós-Graduação �O Impacto do Euro nas Empresas� pelo 

Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. É licenciado em Auditoria e Diplomado com o 

curso de Estudos Superiores Especializados em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto, é ainda diplomado com o curso de Contabilidade pelo Instituto Comercial 

do Porto. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Lista Oficial desde março de 1990. Exerce ainda 

funções de Professor convidado a lecionar na Escola de Economia e Gestão (Universidade do Minho), 

tendo também lecionado na Universidade Lusíada (Porto), a cadeira de Auditoria. Em 2008 e 2009 

foi convidado a lecionar no Curso de Pós-graduação �Gestão de Fraude�, promovido pela Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto. É Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, no mandato 2018/2020. Foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas, no mandato 2015/2017. É Vice-Presidente da Comissão de Estágio 

da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aí tendo também exercido funções de Controlador - 

Relator da Comissão de Controlo da Qualidade. Foi membro do Conselho Fiscal de empresa cotada 

na Bolsa de Lisboa, durante três mandatos, desde 2008 até 2017. É Membro do Conselho Geral da 

APECA. É autor de alguns livros e artigos publicados no país e no estrangeiro. 

 

Vogal – André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 

É Licenciado em Economia pela Universidade Portucalense, membro efetivo da Ordem dos 

Economistas e da Ordem dos Contabilistas Certificados. É também revisor oficial de contas desde 

2011, sendo também membro efetivo da respetiva Ordem. Em setembro de 2000 iniciou a sua 

 
9 Em 28/01/2021, o Dr. Carlos Cunha comunicou ao HSOG a sua renúncia ao cargo de Presidente do CF, por motivos de aposentação. 
Em reunião do CF realizada em 18//02/2021, ficou decidido a nova composição: Presidente – Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira 
Mendonça; Vogais – Dra. Ana Filipa dos Santos Gonçalves e Dra. Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares. 
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experiência profissional na KPMG & Associados, SROC, SA., onde trabalhou até maio de 2009, data 

em que aceitou o convite feito pela Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A. (NEXIA Portugal). 

Atualmente, para além das funções de revisor oficial de contas, é administrador único da Santos 

Carvalho & Associados, SROC, S.A. (NEXIA Portugal). É atualmente sócio responsável da Sociedade 

em diferentes trabalhos junto de Instituições Financeiras, Entidades do Ministério da Saúde e 

empresas, nacionais e internacionais, de uma grande variedade de áreas de negócio. 

 

Vogal – Ana Filipa dos Santos Gonçalves 

Habilitações Literárias: Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior 

de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, concluída em 1991. 

Atividade profissional: Inspetora na Inspeção-Geral de Finanças (IGF), desde 1992. 

Experiência profissional: entre 1992 e 1999, integrou várias equipas na Inspeção-Geral de Finanças, 

na área da inspeção de empresas, tendo realizado diversos exames e auditorias de natureza jurídica 

e financeira em entidades públicas e privadas, nomeadamente quando sujeitas a relações financeiras 

com o Estado por atribuição de fundos comunitários. Desde 2000, realizou diversas auditorias e 

controlos também de natureza jurídica e financeira, nos domínios orçamental, económico e 

financeiro, designadamente em entidades que integram o Setor Empresarial do Estado, de acordo 

com os princípios da legalidade, regularidade e da boa gestão financeira, bem como ações de 

avaliação da fiabilidade dos sistemas de controlo interno de diversas entidades públicas 

empresariais e de apoio técnico especializado ao Ministério das Finanças. 

 

Vogal Suplente – Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares 

Habilitações Académicas: 

Licenciatura em Gestão na área Económico-financeira pelo Instituto Superior de Gestão em Lisboa, 

em 1991; 

Pós-graduação em Estudos Europeus pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, em 1996.  

Percurso Profissional: 

Técnica Superior na Direção-Geral do Tesouro, onde exerceu funções essencialmente na Direção de 

Serviços de Tesouraria, de 1993 a setembro de 2007; 

Técnica Superior na Direção de Serviços do Orçamento da Direção-Geral do Orçamento e no 

secretariado técnico do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, de setembro de 

2007 a setembro de 2009; 

Chefe de Divisão na Direção de Serviços de Administração Financeira no Departamento Geral de 

Administração da Secretaria - Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de setembro de 2009 a 

fevereiro de 2012; 
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Adjunta do Secretário de Estado do Orçamento do XIX Governo Constitucional, de fevereiro 2012 a 

julho 2013; 

Chefe de Divisão na Direção de Serviços de Gestão Financeira e Orçamental da Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças, desde 1 de outubro de 2013Atividade profissional: Inspetora na Inspeção-Geral 

de Finanças (IGF), desde 1992. 

Outras atividades relevantes: 

Presidente do Conselho Fiscal da SOFID-Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, SA. 

(Mandato 2013-2015);  

Presidente do Conselho Fiscal da APA, S.A., desde 9 de março de 2015 (Mandatos: 2015-2018 e 2019-

2021);  

Vogal Suplente do Conselho Fiscal da APDL � Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo, S.A. (Mandato 2017-2019);  

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra- estruturas do 

Alqueva, SA. (Mandato 2018-2020); 

Vogal Suplente do Conselho Fiscal do HSOG-Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. e da 

ULSAM-Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. (Mandato 2018-2020). 

 

4 Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para 

efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo; 

No ano de 2020 o HSOG não recorreu à contratação de um auditor externo. 

 

5 Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as 

Matérias Financeiras.  

As competências do Conselho Fiscal são as estabelecidas por lei bem como as constantes no artigo 

16º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, sendo uma delas a elaboração de uma 

proposta fundamentada para a nomeação do Revisor Oficial de Contas. 

 

6 Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da 

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

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

414.º, do CSC: 

Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC. 

 



 
 

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 47 

 

7 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 

O Conselho Fiscal no decorrer de 2020 efetuou 8 reuniões, sendo o grau de assiduidade dos seus 

membros de 100%, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 7. Participações em reuniões do Conselho Fiscal 

N.º Reuniões Local de realização Intervenientes na reunião 
Ausências dos membros do 

Órgão de Fiscalização 

27/01/2020 Sede HSOG 
Presidente CF; Vogais CF; Auditor 

Interno HSOG 
Não se verificaram ausências 

17/02/2020 Sede HSOG Presidente CF; Vogais CF Não se verificaram ausências 

16/03/2020 Vídeo Conferência Presidente CF; Vogais CF Não se verificaram ausências 

25/05/2020 Vídeo Conferência 
Presidente CF; Vogais CF, Revisor 

Oficial de Contas e Sócia do 
Revisor Oficial de Contas 

Não se verificaram ausências 

30/07/2020 Vídeo Conferência Presidente CF; Vogais CF Não se verificaram ausências 

17/09/2020 Sede HSOG 
Presidente CF; Vogais CF; Revisor 

Oficial de Contas 
Não se verificaram ausências 

29/10/2020 Sede HSOG 
Presidente CF; Vogais CF; Diretor 

Administrativo Financeiro 
Não se verificaram ausências 

13/12/2020 Vídeo Conferência Presidente CF; Vogais CF Não se verificaram ausências 

 

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

e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no 

decurso do exercício; 

Os membros do Conselho Fiscal também desempenham funções idênticas na ULS do Alto Minho, EPE, 

tendo sido nomeados no mesmo Despacho dos membros do Governo responsáveis pela área. 

O Presidente do Conselho Fiscal é Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas (OROC) no mandato em curso 2018-2020, Vice-Presidente da Comissão de Estágio da 

OROC e Professor convidado na Universidade do Minho, a lecionar cadeira de mestrados. 

 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC) 

1 Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação 

do número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade 
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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): 

É designada SROC do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, para o mandato 2018-2020, a 

sociedade António Magalhães & Carlos Santos, SROC, com o NIPC 502138394, inscrita na OROC sob 

o nº 53, inscrita na CMVM sob o nº 20161396, representada pelo seu sócio António Monteiro de 

Magalhães, inscrito na OROC com o nº 179, nomeada por Despacho conjunto do Sr. Secretário de 

Estado do Tesouro e da Sra. Secretária de Estado da Saúde de 21.08.2018. 

 

2 Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em 

que o ROC presta serviços à entidade. 

De acordo com o estabelecido no nº 4 do artigo 15º do Anexo II dos Estatutos dos Hospitais EPE � 

Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, o Revisor Oficial de Contas é nomeado por Despacho 

Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sob proposta 

fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de três anos, renovável por uma única 

vez. De acordo com o nº 6 do mesmo artigo, cessando o mandato do conselho fiscal e do revisor oficial 

de contas, mantém -se os titulares em exercício de funções até à designação de novos ou à declaração 

ministerial de cessação de funções. 

 

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: 

 

Quadro 8. Identificação da SROC/ROC 

Mandato Cargo 
Identificação SROC/ROC Designação Nº anos 

funções na 
Entidade Nome OROC CMVM Forma Data 

Valor 
Contrato 

2018-2020 Efetivo 

António Magalhães & Carlos 
Santos, SROC 
Representada por António 
Monteiro de Magalhães 

SROC 53 
ROC 179 

20161396 
Despacho 
Conjunto 

SET e SES 
21/08/2018 25.000,0010 3 

 

Quadro 9. Remuneração anual da SROC/ROC 

Nome 
Remuneração anual 2020 (€) 

Bruta 

António Magalhães & Carlos Santos, SROC 11 30.750,0012 

 
10 Honorários anuais ilíquidos, aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor. 
11 Representada por António Monteiro de Magalhães, ROC nº 179. 
12 Inclui IVA à taxa legal em vigor. 
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4 Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados 

pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável. 

Nem a SROC, nem o ROC que a representa, prestaram ou prestam quaisquer outros serviços ao HSOG. 

 

F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 

1 Composição, 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): 

O Conselho Consultivo, em gestão desde final de 2016, é composto por: 

 
Quadro 10. Identificação do Conselho Consultivo 

José Fernando Rodrigues Alves Pinto Presidente do Conselho Consultivo13 

Domingos Bragança Salgado Representante do Município de Guimarães 

Francisco Luís Teixeira Alves Representante do Município de Cabeceiras de Basto 

António José da Silva Pimenta Marinho Representante da ARS Norte 

Manuel Carvalho da Mota Representante dos Utentes 

Manuel Alves Barbosa 
Representante da Delegação de Guimarães da Cruz 
Vermelha Portuguesa 

Nuno Miguel Zambujal Representante dos Trabalhadores 

António Augusto Gama Brandão Profissional de saúde sem vínculo à instituição 

Maria Dárida Afonso Gomes Profissional de saúde sem vínculo à instituição 

 

G. Auditor Externo (caso aplicável) 

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: 

O HSOG não tem auditor externo. 

 

 
13 Nomeado pelo Despacho nº 11068/2014, de 22.08. 
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2 Explicitação14 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do 

respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como 

indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com 

que essa avaliação é feita. 

O HSOG não tem auditor externo. 

3 Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor 

externo para a entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em relação de 

domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação 

da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

O HSOG não tem auditor externo. 

 

4 Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por 

pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas 

singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede15 e discriminação da percentagem 

respeitante aos seguintes serviços. 

O HSOG não tem auditor externo. 

  

 
14 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 
15 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 artigo 2º da Lei nº 148/2015, de 9 de setembro, alterada pela Lei nº 35/2018, de 20 de julho. 
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VI. Organização Interna 

 

A. Estatutos e Comunicações 

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

As alterações aos estatutos são feitas em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente 

com o artigo 36º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, na sua versão mais atual, que aprova 

o regime jurídico do setor público empresarial. 

 

2 Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades 

ocorridas na entidade.  

Os meios e política de comunicação de irregularidades no HSOG são os definidos e aprovados pelo 

Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, que define os Estatutos dos Hospitais EPE. 

O HSOG aprovou o seu Regulamento do Sistema de Comunicação de Irregularidades em abril de 2019, 

elaborado em conformidade com o artigo 20º do Anexo II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, que define os Estatutos dos Hospitais EPE. Este regulamento estabelece as normas 

aplicáveis aos mecanismos e procedimentos de receção, retenção e tratamento das comunicações das 

irregularidades recebidas pela entidade, definindo as regras e procedimentos de comunicação 

interna de irregularidades. 

As comunicações recebidas pelo HSOG são objeto de registo pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI), 

que efetuará uma análise preliminar e procurará apurar quanto à credibilidade da comunicação, o 

tipo de irregularidade, identificar potenciais pessoas relacionadas com os factos descritos ou que 

deles tenham conhecimento, para posterior elaboração de relatório. Este relatório é remetido ao CA 

para avaliação e deliberação pelo arquivamento da comunicação ou pelo seguimento da investigação 

nos trâmites adequados. 

 

3 Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas 

existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

O HSOG aprovou, pela primeira vez, o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas em 10 de maio de 2010, tendo este Plano, num ajustamento à realidade, sido revisto nos 

anos subsequentes. O documento foi remetido para conhecimento às entidades de superintendência, 

tutela e controlo, de modo a dar cumprimento à Recomendação nº 1/2009, de 1 de julho, do Conselho 

de Prevenção da Corrupção, que recomenda que os órgãos dirigentes máximos das entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar 

planos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. O referido plano tem sido objeto de 

monitorização anual. 
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De acordo com esta Recomendação, são parte integrante do Plano os seguintes elementos: 

- Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas, relativamente a cada área ou 

departamento; 

- Indicação das medidas adotadas que previnam a ocorrência desses mesmos riscos; 

- Definição e identificação dos vários responsáveis, envolvidos na gestão do plano, sob a 

direção do órgão dirigente máximo; 

- Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

Considerando que o Plano que tem vindo a ser utilizado não se encontrava plenamente ajustado ao 

que decorre da ISO 31000:2018 (International Organization for standardization), COSO 2017 

(Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e FERMA (Federation of 

European Risk Management Associations), o SAI procedeu no decorrer do ano 2020 à elaboração de 

um novo Plano de Prevenção de Riscos de Gestão consentâneo com uma nova realidade 

organizacional, com os objetivos estratégicos delineados pelo Conselho de Administração e numa 

perspetiva mais abrangente e mais integrador do ponto de vista da estrutura organizativa e mais 

exigente do ponto de vista dos riscos identificados. 

 

B. Controlo Interno e Gestão de Riscos16 

1 Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) 

compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os 

investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a 

entidade). 

O Regulamento Interno do HSOG, ratificado em reunião do CA de 7 de março de 2019 e, de acordo 

com a legislação em vigor, submetido à superior homologação da tutela, aguardando a sua aprovação, 

contempla no artigo 19º o sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades, cujas 

competências são as constantes no artigo 20º do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro, que define os Estatutos dos Hospitais EPE. 

Conforme previsto no nº 1, o HSOG detém um sistema de controlo internos 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. 

O nº 2 do mesmo artigo define que o sistema de controlo interno compreende o conjunto de 

estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos estabelecidos no hospital EPE, com vista a 

garantir: 

a) Um desempenho eficiente da atividade que assegure a utilização eficaz dos ativos e recursos, 

a continuidade, segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada 

 
16 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código 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. 
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gestão e controlo dos riscos da atividade, da prudente e correta avaliação dos ativos e 

responsabilidades, bem como da definição de mecanismos de prevenção e de proteção do serviço 

público contra atuações danosas; 

b) A existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisão e os 

processos de controlo, tanto no nível interno como no externo; 

c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas 

profissionais e deontológicas aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, regras de conduta e de 

relacionamento, orientações tutelares e recomendações aplicáveis de entidades externas como o 

Tribunal de Contas. 

A RCM nº 49/2007, de 1 de fevereiro, que aprova os princípios de bom governo do Setor Empresarial 

do Estado, prevê no nº 19 do Anexo que �o órgão de administração deve criar e manter um sistema 

de controlo adequado à dimensão e à complexidade da empresa, em ordem a proteger os 

investimentos da empresa e os seus ativos. Tal sistema deve abarcar todos os riscos relevantes 

assumidos pela empresa�. 

O sistema de controlo interno do HSOG tem por base um adequado sistema de gestão de risco, um 

sistema de informação e de comunicação, e um processo de monitorização que assegure a respetiva 

adequação e eficácia em todas as áreas de intervenção. 

Mediante proposta do serviço de auditoria interna (SAI), deve ser aprovado pelo Conselho de 

Administração um regulamento que defina as regras e os procedimentos de comunicação interna de 

irregularidades, através do qual possam ser descritos factos que indiciem: 

a) Violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas por parte dos 

membros dos órgãos estatutários, trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de serviços 

no exercício dos seus cargos profissionais; 

b) Dano, abuso ou desvio relativos ao património do HSOG ou dos utentes; 

c) Prejuízo à imagem ou reputação do HSOG. 

Anualmente, é elaborado o Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, que 

identifica os principais eventos fatores de risco, a classificação do risco e as medidas preventivas e 

adotadas. 

 

2 Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria 

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

antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

Existe um Serviço de Auditoria Interna (SAI) no HSOG, previsto no artigo 18º do Regulamento Interno 

do HSOG, ratificado pelo CA em reunião de 9 de março de 2019 e a aguardar homologação por parte 

da tutela, cujas competências são as constantes no artigo 19º do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, 

de 10 de fevereiro, que define os Estatutos dos Hospitais EPE. 
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Compete ao SAI do HSOG a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos 

domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recurso humanos, e de todos os 

processos de governação do HSOG em geral, com a colaboração dos dirigentes dos serviços, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. 

O CA nomeou o Dr. Luís Miguel Abranches Cardoso Félix Coelho diretor do Serviço de Auditoria 

Interna, assumindo o cargo com efeitos a partir de 21 de janeiro 2019, pelo período de três anos. 

Ao SAI compete ainda em especial: 

a) fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas 

para melhoria do funcionamento dos serviços; 

b) receber e tratar as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do 

HSOG, apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e 

cidadãos em geral; 

c) elaborar plano anual de auditoria interna; 

d) elaborar, anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida no HSOG, em que se refiram 

os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar; 

e) elaborar o plano de prevenção dos riscos de gestão e os respetivos relatórios anuais de execução. 

As comissões de apoio técnico existentes no HSOG funcionam como órgãos consultivos que têm por 

função colaborar com o CA, a pedido deste ou por iniciativa própria, nas matérias da sua competência, 

estão previstas no nº2 do artigo 20º do Regulamento Interno: 

a) Comissão de ética; 

b) Comissão de qualidade e segurança do doente; 

c) Grupo de coordenação local de prevenção e controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos 

(GCL-PPCIRA); 

d) Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

e) Comissão de monitorização da prescrição de medicamentos e MCDT; 

f) Comissão técnica de certificação da interrupção voluntária da gravidez; 

g) Comissão de coordenação oncológica; 

h) Comissão local de informatização clínica; 

i) Comissão de catástrofe e emergência; 

j) Comissão clínica. 

 

3 Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da 

entidade, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e 

identificação das principais medidas adotadas. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG), para além de dar cumprimento às recomendações 

do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), é considerado pelo HSOG como um instrumento de 

gestão, encontra-se concebido de acordo com as orientações técnicas e metodológicas internacionais 
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sobre a gestão do risco num alinhamento com as estratégias definidas pelo Conselho de 

Administração, pretende contribuir para intensificar uma cultura organizacional, promotora de boas 

práticas de gestão e de uma atuação pautada por princípios de rigor, zelo e transparência e alcançar 

objetivos de melhoria de desempenho e rentabilidade, com base em princípios tão importantes como 

a eficácia, a eficiência e a economia comprometendo eticamente todos os colaboradores e dirigentes 

e gerando, interna e externamente, relações de confiança e credibilidade.  

O atual PPRG do HSOG traduz, por um lado, a mudança de foco preconizada pelo CPC ao contemplar, 

para além de riscos de corrupção e infrações conexas, o âmbito mais alargado dos riscos de gestão e, 

por outro, contempla um elevado nível de abrangência ao incluir a multiplicidade das suas unidades 

orgânicas, incluindo serviços clínicos.  

Na metodologia utilizada os riscos foram agregados em três categorias de riscos (riscos de corrupção 

e infrações conexas, riscos de conflitos de interesse e riscos de gestão) e três categorias de medidas 

(medidas de gestão, medidas de controlo e medidas de segurança) e o Plano encontra-se concebido 

com o objetivo de quantificação por forma a permitir aferir o nível médio de risco de cada unidade 

orgânica bem como do hospital como um todo e assim ser possível acompanhar com mais 

objetividade a execução do PPRG, nomeadamente na evolução do nível do risco do HSOG.   

 

Do atual PPRG 2020 salientam-se os seguintes dados:  

- desde o vértice estratégico representado pelo Conselho de Administração ao centro operacional 

representado pelos diferentes serviços clínicos, encontram-se envolvidas 55 unidades orgânicas 

na definição das respetivas matrizes de risco (23 serviços de apoio e 32 serviços clínicos);  

- foram identificados, no total, 1.677 riscos que, no PPRG de 2020, se traduze num nível médio de 

risco do HSOG moderado com 5,53 valores;  

- do total de 1.677 riscos identificados, 945 (56,4%) foram classificados com um nível de risco 

reduzido, 527 (31,4%) como risco moderado, 164 (9,8%) como risco elevado e 41 (2,4%) como 

risco extremo;  

- a categoria dos �riscos de gestão� representa 91,17% do total de riscos identificados;  

- os objetivos estratégicos e operacionais associados aos riscos identificados representam, 

respetivamente, 41% e 37,3%;  

- do total de 1.677 riscos do PPRG, 61,8% foram identificados pelos Serviços Clínicos;  

- foram identificadas 3.510 medidas preventivas, correspondendo a uma média de 2,09 medidas 

por cada risco identificado;  

- as medidas preventivas associadas à categoria de medidas de gestão representam 83,2% do total 

de medidas identificadas;  

- as medidas preventivas associadas ao nível de risco reduzido e moderado representam 87,6% 

do total de medidas. 
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Os principais riscos identificados no PPRG, encontram-se agregadas nas seguintes tipologias:  

Riscos de Gestão tipo 2, relativo ao planeamento e relato, descrito como: �Contratualização, planos 

de atividade, planos de ação, planos de investimento, planos de formação, planos de investigação, 

relatórios ou outros documentos norteadores da atividade a desenvolver, anuais e/ou plurianuais, 

inexistentes, elaborados tardiamente ou incompletos não englobando as principais componentes de 

gestão ao nível da produção, qualidade, diferenciação, custos, proveitos, e sem, ou com deficientes 

mecanismos de controlo e critérios de monitorização da sua implementação e grau de execução�. 

Esta tipologia de risco agrega, 26% do total de riscos identificados no PPRG pelas diferentes unidades 

orgânicas, com um nível de risco moderado de 5,35.  

Riscos de Gestão tipo 3, relativo à otimização dos recursos, descrito como: �Desajustamento da 

estrutura operacional face às necessidades e/ou deficiente rentabilização dos recursos humanos e 

materiais disponíveis com ausência de mecanismos de controlo interno resultando em custos 

acrescidos por subaproveitamento da capacidade instalada ou perdas financeiras por incapacidade 

de resposta�. Esta tipologia de risco agrega, 31% do total de riscos identificados no PPRG pelas 

diferentes unidades orgânicas, com um nível de risco moderado de 5,98.  

  

As principais medidas preventivas identificadas no PPRG, encontram-se agregadas nas seguintes 

tipologias:  

Medidas de gestão tipo 2, descritas como: �Elaboração, execução e monitorização de planos de 

atividade, planos de ação, planos de investimento, planos de formação, planos de investigação, 

relatórios ou outros documentos norteadores da atividade a desenvolver, anuais ou plurianuais, 

englobando, entre outras, componentes de gestão ao nível da produção, qualidade, diferenciação e 

equilíbrio orçamental (custos e proveitos) bem como de mecanismos de controlo e critérios de 

monitorização da sua implementação e grau de execução�. Esta tipologia de medida preventiva 

agrega, 21% do total de medidas preventivas identificados no PPRG pelas diferentes unidades 

orgânicas  

 Medidas de Gestão tipo 3, descritas como: �Garantir em permanência uma eficiente afetação e 

gestão dos recursos disponíveis, maximizando a sua rentabilização, definindo mecanismos de 

controlo interno para aproveitamento da capacidade instalada, aumentando a produtividade, 

reduzindo os custos unitários de produção e elevando o potencial de faturação do HSOG�. Esta 

tipologia de medida preventiva agrega, 38% do total de medidas preventivas identificados no PPRG 

pelas diferentes unidades orgânicas. 

 

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

dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da 

entidade. 
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O serviço de auditoria interna depende, em termos orgânicos, do presidente do conselho de 

administração, conforme o nº 13 do artigo 18º do Regulamento Interno do HSOG e o previsto nos 

Estatutos dos Hospitais EPE, no nº 14 do artigo 19º do Anexo II ao DL nº 18/2017, de 10 de fevereiro. 

O nº 1 do artigo 20º do Regulamento Interno do HSOG, estabelece que as comissões de apoio técnico 

são órgãos consultivos que têm por função colaborar com o Conselho de Administração, a pedido 

deste ou por iniciativa própria, nas matérias da sua competência. 

O Organograma do HSOG encontra-se no Anexo 6 do presente relatório. 

 

5 Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no 

controlo de riscos. 

O HSOG dispõe de um Grupo de Gestão do Risco, que atua como órgão de apoio ao Conselho de 

Administração, integrando uma das comissões de apoio técnico do mesmo � Comissão da Qualidade 

e segurança do Doente (CQSD), pelo que, acresce a atuação como órgão executivo da CQSD, na 

operacionalização das atividades relativas à segurança e gestão do risco clínico. No âmbito do novo 

referencial de Qualidade ACSA � modelo de Andaluzia, foram adaptadas todas as normas e políticas 

da Instituição, no sentido de obtenção da Acreditação, prevista para 2020, mas adiada para 2021 

devido à situação pandémica. 

De acordo com o Regulamento Interno do HSOG, os procedimentos inerentes à gestão do risco não 

clínico, geral ou profissional, são assegurados, nos termos da legislação em vigor, pelo Serviço de 

Segurança e Saúde no Trabalho.  

Estão em funcionamento o Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo da 

Infeção e das Resistências aos Antibióticos (GCL-PPCIRA), a Comissão Local de Informatização Clínica 

e a Comissão de Segurança e Proteção da Informação, para dar cumprimento a obrigações legais. 

O HSOG dispõe do Gabinete de Auditoria e Codificação Clínica, inserido nos órgãos de apoio, 

conforme Regulamento Interno. Com vista a dar cumprimento às orientações da Direção-Geral da 

Saúde no âmbito da Qualidade e Segurança do Doente, o CA deliberou em reunião, nomear na 

qualidade de Coordenadora do Grupo de Auditoria Clínica a Assistente Graduada Hospitalar, Dra. 

Maria Silvina Peixoto Freitas. 

 

6 Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, 

financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da 

atividade. 

Os riscos a que a Instituição se expõe vão sofrendo alterações ao longo do tempo, sendo o processo 

de gestão dinâmico. Tendo essencialmente por base o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, os 

principais riscos são: 
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· Económico-financeiros � riscos relacionados com a cobrança de serviços prestados pelo HSOG; 

riscos relacionados com as necessidades de medicamentos, principalmente na área do 

ambulatório, e o recurso excessivo a meios de diagnóstico ao exterior; condicionamentos 

derivados do contrato programa, atos médicos realizados não faturados, saldos incorretos de 

clientes, movimentos de existências; 

· Operacionais � riscos relacionados com: o grau de obsolescência dos equipamentos; sistemas de 

informação insuficientes, desadequados, desatualizados ou sem garantias de interoperabilidade; 

desempenho dos fornecedores (entrega de encomendas após o prazo acordado); contratação de 

recursos humanos em falta, conduzindo a um quadro de pessoal inadequado ou pouco 

qualificado; infraestruturas insuficientes; 

· Jurídicos � identificam-se aqui riscos relacionados com processos em contencioso, donde possam 

resultar responsabilidades para o HSOG; 

· Informáticos � identificam-se alguns eventos, tai como: sistema de suporte à produção (gestão 

de doentes, gestão hoteleira de doentes, gestão do processo clinico, sistema de apoio ao 

diagnóstico e sistema facilitador de classificação por GDH) inexistente desadequado ou 

desatualizado.  

· Recursos Humanos � identificam-se alguns eventos de riscos elevados tais como: o não 

reconhecimento do mérito e desempenho pessoal, o registo dos tempos trabalhados e controlos 

de assiduidade inadequados. 

 

7 Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, 

gestão e mitigação de riscos. 

De acordo com o Manual de Auditoria da ACSS �a implementação e definição de processos de gestão 

de risco é da responsabilidade do Conselho de Administração�. À luz desse Manual devem ser 

identificados os eventos externos e internos que, caso ocorram, podem comprometer a realização 

dos objetivos da instituição.  

O mesmo Manual refere ainda que a Auditoria Interna �deverá auxiliar o Conselho de Administração 

no exame, avaliação, informação e recomendação de melhorias sobre a adequação e eficácia do 

processo de gestão de risco�� e �executar ações de auditoria, no sentido de validar os controlos 

implementados na mitigação dos riscos�� A identificação e avaliação dos riscos decorrem de vários 

contributos, designadamente: 

· Plano de Prevenção de Riscos de Gestão; 

· Atividade de Auditoria Interna, salientando o Plano Anual e o Relatório Anual de Auditoria 

Interna; 

· Análise e conclusões de relatórios de ações de entidades externas, nomeadamente a IGAS. 

Acresce que a estratégia de gestão do risco, enquanto metodologia integrada e sistemática, implica o 

envolvimento de todos os responsáveis e colaboradores na identificação, análise, avaliação e 
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monitorização dos riscos associados às atividades desenvolvidas por cada um. Assim, nesta matéria, 

deve ainda ser mencionado o referencial da ACSA. Os standards do Manual distribuem-se em três 

grupos: direitos dos cidadãos, segurança do utente e profissionais, desenvolvimento da qualidade na 

organização (sistemas de informação, novas tecnologias, redesenho de processos e espaços 

organizativos), inovação e desenvolvimento orientado para a sociedade em geral. A qualidade e a 

segurança de utentes e profissionais são matérias amplamente destacadas nas políticas e normas do 

manual que se encontram ajustadas à realidade do HSOG, de acordo com o trabalho efetuado pelos 

diversos profissionais, das mais distintas áreas, envolvidos na preparação de documentos 

submetidos ao grupo dinamizador da qualidade. 

O processo de gestão e mitigação de risco implica a avaliação contínua e, eventualmente, a adoção de 

novas medidas com vista aos ajustamentos necessários. 

 

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

implementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de informação 

financeira. 

O controlo dos alertas automáticos de aproximação do final do prazo que as aplicações da ACSS 

emitem, e a verificação permanente das alterações legislativas nesta matéria, permitem, com um grau 

de fiabilidade elevado, garantir que o processo de divulgação da informação financeira é controlado 

de forma segura. 

O HSOG cumpre as obrigações do ponto de vista da execução dos prazos em matéria de reporte da 

informação económico-financeira, seja pela submissão da informação de carácter mensal 

determinada pela ACSS, SIRIEF, DGO, bem como seja pela publicação no site externo dos documentos 

de prestação de contas. Os documentos que estão sujeitos à aprovação (expressa ou tácita) da tutela 

só são divulgados após a sua homologação, na medida em que é este o ato que lhes confere existência 

jurídica. 

De referir, ainda, que, de acordo com o artigo 15º do Anexo II do DL nº 18/2017, de 10.02, que 

consagra os Estatutos dos hospitais EPE, o HSOG dispõe de um conselho fiscal e de um revisor oficial 

de contas, órgãos aos quais compete a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e 

patrimonial do HSOG. 

O artigo 16º dos Estatutos dos Hospitais EPE estabelece que ao Conselho Fiscal compete 

essencialmente dar parecer sobre o relatório de gestão; acompanhar, de forma regular, a gestão 

económica e financeira da Entidade, e pronunciar-se a este respeito quando solicitado pelo CA; 

manter o CA informado sobre os resultados da sua atividade; propor a realização de auditorias 

externas; dar pareceres sobre a variações patrimoniais de bens imóveis, a realização de 

investimentos e a contração de empréstimos; elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora, incluindo 

um relatório anual global; e pronunciar -se sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo CA, pelo 
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Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de controlo 

interno da administração financeira do Estado. 

O mesmo artigo define que as competências do revisor oficial de contas englobam a realização de 

todos os exames e verificações necessários à revisão e certificação legais das contas, bem como: 

verificar da regularidade da contabilidade; verificar, quando o julgue conveniente, os valores da 

tesouraria; verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas; verificar se os critérios 

valorimétricos adotados pelo HSOG, conduzem a uma correta avaliação do património e dos 

resultados. 

Nos termos do artigo 19º dos Estatutos dos Hospitais EPE aprovado pelo DL nº 18/2017, de 10.02, o 

HSOG conta ainda com um auditor interno, designado pelo Conselho de Administração. 

 

C. Regulamentos e Códigos 

1 Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos 

externos a que a entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos 

mais relevantes e de maior importância. Indicação da hiperligação do sítio na internet 

da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta. 

O atual Conselho de Administração, nomeado em 12 de julho de 2018, numa perspetiva de 

governance diferenciada, procedeu à revisão do Regulamento Interno que tinha sido homologado 

pela Senhora Secretária de Estado da Saúde em 16 de março de 2018, com o envolvimento de todos 

os colaboradores que foram chamados a apresentarem as suas sugestões, numa ótica de ativa 

participação. De acordo com a legislação em vigor, o Regulamento Interno, ratificado em reunião do 

CA de 9 de março de 2019, foi submetido à superior homologação da tutela, aguardando a sua 

aprovação. 

O Regulamento Interno do HSOG define a natureza, a missão, a visão, os valores, e princípios que 

orientam a atividade do hospital, estabelecendo a estrutura orgânica e funcional da instituição, as 

atribuições e competências das unidades que a compõem, bem como as correspetivas normas 

internas de funcionamento. 

Assim que for homologado pela Tutela, será disponibilizado no site do hospital. 

O HSOG rege-se ainda por um conjunto de legislação, nas suas versões mais atuais, entre os quais se 

destacam: 

· Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28 de fevereiro � criação do Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE; 

· Decreto-Lei nº 177/2015, de 25 de agosto � alteração da denominação para Hospital da Senhora 

da Oliveira Guimarães, EPE; 

· Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, que regula o Regime Jurídico e os Estatutos 

aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades 

Públicas Empresariais (Anexo II); 
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· Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, que aprova o novo regime jurídico do sector público 

empresarial que se aplica de forma subsidiária ao hospital (artigo 70º); 

· Decreto-Lei nº 11/1993, de 15 de janeiro, que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, 

· Lei nº 27/2002, de 8 de novembro, que aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar e 

procede à primeira alteração à Lei nº 48/90, de 24 de agosto; 

· Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, que aprova o novo estatuto do gestor público e revoga 

o Decreto-Lei nº 464/82, de 9 de dezembro; 

· Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos 
e aos pagamentos em atraso das entidades públicas; 

· Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos; 

· Lei nº 95/2019, de 4 de setembro, que aprova a Lei de Bases da Saúde; 

· Portaria nº 254/2018 de 7 de setembro, que aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das 

Instituições e Serviços Integrados no SNS, procede à regulamentação do SIGIC, que passa a 

integrar o SIGA SNS e define os preços e as condições em que se pode efetuar a remuneração da 

produção adicional realizada pelas equipas; 

· Contrato-Programa 2020; 

· Outras normas especiais decorrentes do seu objeto social. 

Existem ainda documentos que formalizam procedimentos específicos, nomeadamente, o manual de 

acreditação da ACSA que sustenta as políticas, procedimentos e regulamentos enquadrados no 

processo de acreditação de qualidade. 

 

2 Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, 

que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este 

se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada 

a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação 

sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos 

seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, 

designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores 

ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com 

a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE). 

A preocupação central com as questões éticas motivou a criação de um Código de Conduta Ética, 

transversal a todas as áreas do hospital, bem como a criação da Comissão de Ética para a Saúde, um 

órgão consultivo de composição multidisciplinar, que tem por objetivo assegurar a observância de 

padrões de ética no funcionamento do Hospital. 

O código de ética atual foi aprovado pelo CA em 14 de março de 2019 e pode ser consultado no site 

do hospital em:  
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http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/15/2020/09/codigo-

de-etica_666.pdf 

No HSOG existe também um guia com os princípios gerais de conduta ética e boas práticas 

procedimentais em ambiente hospitalar, divulgado internamente aquando da integração de novos 

profissionais e assinada a sua tomada de conhecimento. Teve por base o código de conduta ética, 

enquanto instrumento orientador que resume padrões de atuação e princípios gerais, sobre os 

comportamentos considerados adequados na Instituição. Suporta ainda a missão e a visão do 

Hospital. De forma resumida enumera princípios e boas práticas essenciais da Instituição. O seu 

cumprimento de forma holística contribui para a sustentabilidade do nº 2 do artigo 47º do Decreto-

Lei nº133/2013, de 3 de outubro. Neste sentido, destacam-se alguns dos princípios e boas práticas 

enumerados: correção e urbanidade; isenção, incompatibilidade e impedimentos; sigilo e 

confidencialidade; igualdade e não discriminação; privacidade e reserva da intimidade; participação; 

fornecedores e prestadores de serviços. 

 

3 Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou 

Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a data 

da última atualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas 

tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da 

regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do 

Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do 

n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para 

acesso direto ao sítio na internet da entidade onde se encontra publicitado o respetivo 

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

Esta informação encontra-se referenciada no ponto B. Controlo Interno e Gestão de Riscos do 

presente capítulo. 

De modo a dar cumprimento à Recomendação nº 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção 

da Corrupção, o HSOG aprovou, pela primeira vez, o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas em 10 de maio de 2010, tendo este Plano, num ajustamento à realidade, sido 

revisto nos anos subsequentes e monitorizado anualmente. 

Considerando que o Plano que tem vindo a ser utilizado não se encontrava plenamente ajustado ao 

que decorre da ISO 31000:2018 (International Organization for standardization), COSO 2017 

(Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e FERMA (Federation of 

European Risk Management Associations) o SAI procedeu no decorre do ano 2020 à elaboração de 

um novo Plano de Prevenção de Riscos de Gestão consentâneo com uma nova realidade 

organizacional, com os objetivos estratégicos delineados pelo Conselho de Administração e numa 
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perspetiva mais abrangente e mais integrador do ponto de vista da estrutura organizativa e mais 

exigente do ponto de vista dos riscos identificados. 

O HSOG aprovou o seu Regulamento do Sistema de Comunicação de Irregularidades em abril de 2019, 

elaborado em conformidade com o artigo 20º do Anexo II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de 

fevereiro, que define os Estatutos dos Hospitais EPE e com o objetivo de estabelecer as normas 

aplicáveis aos mecanismos e procedimentos de receção, retenção e tratamento das comunicações das 

irregularidades recebidas pela entidade, definindo as regras e procedimentos de comunicação 

interna de irregularidades. 

 

D. Deveres especiais de informação 

1 Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 

informação a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte 

de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do nº1 do artigo 44º do 

RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de 

outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo; 

No ano de 2020 o HSOG não prestou garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de 

outras entidades. 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e 

indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar: 

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF à DGTF, e do SICA e serviços online à 

ACSS/ARSN. 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 

investimento e as fontes de financiamento: 

Os planos de atividade e orçamento, e planos de investimento, são reportados através do SIGO à DGO, 

do SIRIEF à DGTF, e do SICA à ACSS/ARSN. 

d) Orçamento anual e plurianual: 

O orçamento anual é reportado através do SIGO e serviços online à DGO, do SIRIEF à DGTF, e do SICA 

à ACSS/ARSN. 

e) Documentos anuais de prestação de contas: 

Os documentos anuais de prestação de contas são reportados através dos serviços online ao Tribunal 

de Contas, do SIGO à DGO, do SIRIEF à DGTF, e do SICA e serviços online à ACSS/ARSN. 
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f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do 

órgão de fiscalização: 

Os relatórios trimestrais de execução orçamental são reportados através do SIRIEF à DGTF, sendo 

adicionalmente remetidos à ACSS e ARSN. 

 

2 Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 

transparência a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a 

informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral 

sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus 

objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de 

desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que 

medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da 

investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias 

no processo produtivo (vide nº 1 do artigo 45º do RJSPE): 

O HSOG dispõe de um novo site - http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/, onde está 

disponível para consulta a informação institucional relevante do hospital. 

Nesse separador, em http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/category/institucional/o-

hospital/, é possível aceder à informação sobre �O Hospital� onde constam a sua missão, visão, 

valores e princípios. No mesmo sítio, divulga informação sobre planos de atividade e estratégicos, 

relatórios e contas, acesso a cuidados de saúde, modelo de governo da sociedade, artigos científicos, 

e demais obrigações legais. A informação que carece de uma aprovação da Tutela, é atualizada à 

medida que é homologada. 

A identificação e constituição dos Órgãos Sociais do hospital encontra-se disponível em 

http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/category/institucional/orgaos-sociais/. 

O acesso a toda a informação divulgável ao público e disponível no site é completamente livre e 

gratuita. Existem meios através dos quais pode ser exercido o direito de reclamação dos utentes e 

dos cidadãos em geral, bem como a apresentação de sugestões, funcionando como elo de ligação 

entre a instituição e o público em geral. 

No que se refere à integração com as novas tecnologias, o HSOG no seu portal interno dispõe de um 

separador com o acesso a diferentes aplicações informáticas da SPMS e outras de apoio ao processo 

produtivo: S. Clinico, SISQUAL, SIMH, WEBRHV, ALERT-P1, PEM, SICO, IAMETRICS. 

Além disso, e em conformidade com o modelo de gestão das empresas que integram o SEE e com o 

disposto na RCM nº 49/2007, de 28.03, é disponibilizada às demais instituições e entidades, e ao 

público em geral, a informação relativa à missão, objetivos, modelo de governo, demonstrações 
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financeiras e respetivas estratégias de sustentabilidade económica, social e ambiental, no site da 

DGTF. 

 

E. Sítio na Internet 

1 Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)17 na divulgação dos seguintes 

elementos sobre a entidade (vide artigo 53º do RJSPE): 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC: 

A informação sobre os contactos do HSOG pode ser consultada no site do hospital em 

http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/category/contactos/. 

 

b) Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões: 

Neste momento está a ser desenvolvido o novo site do hospital pelo que a informação sobre os 

estatutos e sobre o funcionamento dos órgãos e/ou comissões do HSOG estará lá disponível. 

 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos 

curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios: 

A informação sobre os titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários pode ser consultada 

no site do hospital em 

 http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/category/institucional/orgaos-sociais/. 

 

d) Documentos de prestação de contas anuais e caso aplicável, as semestrais: 

A informação sobre os documentos de prestação de contas anuais pode ser consultada no site do 

hospital em http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/category/institucional/o-hospital/. 

Apenas estão disponíveis os documentos de prestação das contas, referentes aos últimos cinco anos, 

que já foram aprovadas pela Tutela. 

A prestação de contas semestrais não é aplicável ao HSOG. 

 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais 

da prestação de serviço público: 

 
17 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 



 

66 
 

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2020 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, EPE 

 

Neste momento está a ser desenvolvido o novo site do hospital pelo que a informação sobre 

obrigações legais a que o HSOG está sujeito estará lá disponível. 

 

f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado 

nos últimos três exercícios: 

A informação sobre o modelo de financiamento do HSOG e apoios financeiros recebidos do Estado 

pode ser consultada no site do hospital em http://www.hospitaldeguimaraes.min-

saude.pt/category/projfinanc/. 

 

F. Prestação de Serviço público ou de Interesse Geral 

1 Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à 

entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à 

remuneração dessa atividade (vide nº 3 do artigo 48º do RJSPE): 

Os termos contratuais de prestação do serviço público são vinculados através da celebração de um 

Contrato-Programa anual com a Tutela. Nesse Contrato-Programa, celebrado entre a ACSS, ARS Norte 

e o HSOG, é contratualizada a prestação de serviços aos utentes do SNS que será objeto de 

financiamento por parte do Ministério da Saúde, em conformidade com os Termos de Referência para 

contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020, da ACSS. 

O financiamento da restante produção advém da faturação extra Contrato-Programa de serviços 

prestados a subsistemas de saúde, seguradoras e outros Hospitais, cujos preços, salvo pontuais 

protocolos existentes e Entidades Convencionadas, se encontram estabelecidos na Portaria nº 

254/2018, de 7 de setembro. 

 

2 Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público 

apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo 

respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)18, das quais 

deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas quantitativas a custos 

permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo penalizações em 

caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros 

destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade 

com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes 

do Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a 

 
18 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta. 
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melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos 

clientes ou dos utentes. A entidade deve apresentar evidência19 do seguinte: 

a. que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço 

público: 

b. que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao 

membro do Governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e  

c. que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no nº 1 do 

artigo 48.º do RJSPE 

Os termos contratuais de prestação do serviço público são vinculados através da celebração de um 

Contrato-Programa anual com a Tutela. Nesse Contrato-Programa, celebrado entre a ACSS, ARS Norte 

e o HSOG, é contratualizada, além da prestação de serviços aos utentes do SNS, indicadores de 

desempenho assistencial, de acesso, de qualidade e de eficiência; incentivos relativos à avaliação de 

resultados na ótica dos utentes; e penalidades associadas a incumprimentos a vários níveis: 

promoção e adequação do acesso; reporte e publicação de informação de gestão; registo, consulta e 

partilha de informação e desmaterialização de processos; cobrança de receita; e desvios nos 

resultados. Todos estes fatores são objeto ou têm impacto no financiamento por parte do Ministério 

da Saúde, em conformidade com os Termos de Referência para contratualização de cuidados de 

saúde no SNS para 2020, da ACSS. 

O Contrato-Programa cumpre com o previsto no artigo 48º do Regime Jurídico do Setor Público 

Empresarial � Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro. 

  

 
19 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE. 
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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 

Membros Determinação da remuneração 

Órgão Sociais 
Decreto-Lei nº 71/2007, de 27.03, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 
31.12, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18.01, pelo Decreto-Lei n.º 
39/2016, de 28.07  - Estatuto do Gestor Público 

 
RCM n.º 16/2012, de 14.02, adaptado pela RCM n.º 18/2012, de 
21.02, e a RCM n.º 36/2012, de 26.03, alterada pela RCM n.º 97/2012, 
de 21.11 

Dirigentes Lei nº 64/2011, de 22.12 - Estatuto do Pessoal Dirigente 

 

2. Identificação dos mecanismos20 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 realizadas (vide artigo 

51.º do RJSPE): 

As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de altos 

cargos públicos dos membros do CA são remetidas à Procuradoria-Geral da República. 

 

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos 

membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de 

que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, 

designadamente na aprovação de despesas por si realizadas: 

Todos os membros do CA subscreveram uma declaração em como se abstêm de interferir nas 

decisões que envolvam os seus próprios interesses. 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das 

pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

Não aplicável. 

 
20 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte. 
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C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de 

fiscalização: 

A remuneração dos membros do CA do HSOG obedece ao disposto nas RCM nº 18/2012, de 21 de 

fevereiro, e nº 36/2012, de 26 de março, nas suas versões mais atuais. 

As remunerações dos membros do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas são as fixadas nos 

Despachos Conjuntos dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde de 27 de março e 21 de agosto 

de 2018, respetivamente. 

 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos 

de longo prazo da entidade: 

Conselho de Administração 

- Remuneração base 14 vezes por ano; 

- Despesas de representação 12 vezes por ano. 

Não existem contratos de gestão em vigor que possibilitem que a remuneração seja estruturada de 

forma a permitir o alinhamento dos interesses dos membros do Órgão de Administração com os 

interesses de longo prazo do HSOG. 

Conselho Fiscal 

- Remuneração base 14 vezes por ano. 

Revisor Oficial de Contas 

- Remuneração anual de 25.000,00�, à qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de 

desempenho nesta componente. 

Não aplicável, por não existirem contratos de gestão em vigor. 

 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, 

com menção do período de diferimento.  

Não aplicável, por não existirem contratos de gestão em vigor. 
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5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para 

efeitos de atribuição de prémio.  

Não aplicável, por não existirem contratos de gestão em vigor. 

 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais.  

Não existem, no HSOG, regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores. 

 

D. Divulgação das Remunerações 

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 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: 

 

Quadro 11. Estatuto do Gestor Público 

Membro CA 

EGP 

Fixado Classificação Remuneração mensal bruta (€) 

[S/N] [A/B/C] Vencimento 
mensal 

Despesas de 
representação 

António Henrique Machado Capelas S B 4.304,93 1,716,83 

Hélder José Santos Trigo S B 5.255,71 1.373,46 

Sónia Maria Costa e Sousa S B 3.443,95 1.373,46 

João Manuel Gonçalves Miranda S B 3.443,95 1.373,46 

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos S B 3.443,95 1.373,46 
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Quadro 12. Remuneração anual dos membros do Conselho de Administração 

Membro CA 

Remuneração Anual (€) 

Fixa 
(1)21 

Variável 
(2) 

Valor Bruto 
(3)=(1)+(2) 

Reduções 
remuneratórias 

(4)22 

Valor Bruto 
Final 

(5)=(3)-(4) 

António Henrique Machado Capelas 80.655,73 0 80.655,73 -3.187,16 83.842,89 

Hélder José Santos Trigo 90.010,31 0 90.010,31 -3.474,41 93.484,72 

Sónia Maria Costa e Sousa 64.524,62 0 64.524,62 -2.550,01 67.074,63 

João Manuel Gonçalves Miranda 64.524,62 0 64.524,62 -2.944,25 67.468,87 

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos 64.524,62   64.524,62 -2.327,64 66.852,26 

Elsa Maria Ferreira Costa Fernandes    -222,34 222,34 

Delfim Pereira Neto Rodrigues       -465,87 465,87 

Maria José Teixeira Cabral Costeira Paulo       -449,85 449,85 

Ana Maria Ponte Fravica    -394,58 394,58 

Filipe Miguel Neves Ribeiro    -180,26 180,26 

   366.655,82 -16.212,24 380.436,27 

 

Quadro 13. Benefícios Sociais dos membros do Conselho de Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Membro CA 
Subsídio Refeição Regime Proteção Social Encargo 

anual Seguro 
Saúde 

Encargo 
anual Seguro 

Vida 
Identificar Valor Valor 

dia 
Montante 
pago/ano 

Identificar 
Encargo 

anual 

António Henrique Machado Capelas 4,77 977,85 SS 20.339,72         

Hélder José Santos Trigo 4,77 1.030,32 CGA 22.202,65     

Sónia Maria Costa e Sousa 4,77 992,16 SS 16.357,20     

João Manuel Gonçalves Miranda 4,77 1.058,94 CGA 16.023,89         

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos 4,77 1.020,78 CGA 15.877,68     

    5.080,05   90.801,14 - - - - 

 

2. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de 

grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

O HSOG não participa ou está em domínio com qualquer outra entidade. Deste modo, o presente 

ponto não se lhe aplica. 

 

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.  

O HSOG não paga remunerações sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 
prémios. 

 

 
21 O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento e despesas de representação (sem reduções). 
22 A redução da remuneração fixa mensal ilíquida determinada pelo artigo 12º do Decreto-Lei nº 12-A/2010 de 30 de junho, deveria ter 
sido eliminada progressivamente, nos termos do faseamento previsto no nº 8 do artigo 18º da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, 
mantido em vigor pelo nº 2 do artigo 16º da Lei nº 71/2019, de 31 de dezembro (esta revisão foi efetuada em 2020, no seguimento do 
oficio da ACSS nº 39128/2020/URJ/ACSS). 
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4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos 

relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.  

Não houve cessação de funções de administradores executivos durante o exercício de 2020. 

 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de 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. 

Quadro 14. Remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal 

Nome 
Remuneração Anual  (€) 

Bruto (1) 
Reduções 

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

Carlos Alberto da Silva e Cunha 12.656,56 0,00 12.656,56 

André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 9.492,42 0,00 9.492,42 

Ana Filipa dos Santos Gonçalves 9.492,42 0,00 9.492,42 

Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares 0,00 0,00 0,00 

 

A remuneração anual auferida pelo ROC encontra-se descrita no quadro 8, do ponto E. Revisor Oficial 

de Contas (ROC), do capítulo V. 

 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da 

assembleia-geral  

Conforme descrito no nº 1 da alínea a) do ponto V., o HSOG não possui AG pelo que o presente 

ponto não se lhe aplica. 
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VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras 

 

1. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo 

de transações com partes relacionadas23 e indicação das transações que foram sujeitas 

a controlo no ano de referência. 

As transações mais relevantes do HSOG com partes relacionadas são as decorrentes da prestação de 

serviços assistenciais aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, objeto de contratualização com 

a Tutela via Contrato-Programa, da qual resulta a faturação à ACSS, IP, de acordo com as regras 

definidas nos Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020, 

da ACSS. Do universo de faturas emitidas pelo HSOG no ano de 2020 a ACSS representa 96%, dado o 

modelo de financiamento vigente. 

Quadro 15. Faturação por Entidade, 2020 

Entidades Valor 

ACSS 98.670.492,50 

ACSS - Financiamento COVID 1.145.592,06 

ACSS - Programas Verticais 20.604,06 

ACSS - Migrantes 567.066,53 

Companhias de Seguros 640.472,26 

IMS - ARS 1.991.978,08 

IMS - Outras entidades 291.390,99 

Independentes 12.414,05 

Outras entidades 286.034,61 

Outras entidades - Ensaios Clínicos 339.458,10 

Outras entidades - Estágios 43.960,71 

Outras instituições do estado 93.822,10 

Rendas 89.416,58 

  104.192.702,63 

 

A faturação emitida à ARS Norte no montante de 1,99 M�, foi relativa a medicamentos cedidos em 

farmácia de ambulatório, assistência médicas prestadas a colaboradores da ARS e ao abrigo de 

protocolos de natureza diversa.  

É de realçar a tendência crescente na faturação dos ensaios clínicos que decorrem na instituição. No 

ano de 2020 houve um aumento de 16% do volume faturado face a 2019. 

A monitorização do Contrato-Programa é realizada mensalmente ao nível do desempenho 

assistencial, desempenho económico e financeiro, e de indicadores de qualidade e eficiência, quer em 

 
23 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística e de relato 
financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas). 
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termos globais, com reportes regulares de informação à ACSS, ARSN, DGTF e DGO, quer em termos 

internos, ao nível dos serviços, para acompanhamento e correção de desvios face ao planeado. 

No que diz respeito à cobrança de taxas moderadoras, em 2020 houve um esforço extra para a sua 

realização, tendo sido enviadas interpelações via SITAM e SMS regulares aos utentes com débitos por 

regularizar. 

 

2. Informação sobre outras transações: 

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços;  

Os procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens, serviços e empreitadas obedecem às 

regras de contratação definidas pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, que foi alterado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, 

que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018. 

Às entidades públicas empresariais aplica-se integralmente o regime de contratação pública. 

 

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

Não foram celebrados contratos de valor superior a 5.000.000� e não foram efetuadas transações 

fora das condições de mercado. 

Em 2020, o HSOG manteve a adesão a diversos procedimentos de aquisição centralizada de bens e 

serviços promovidos pela Central de Compras do Ministério da Saúde (SPMS). 

 

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): 

Os principais fornecedores foram os identificados na lista abaixo, tendo como referência as 

transações com efeitos no ano de 2020. O critério de seleção utilizado correspondeu a um volume de 

compras (sem IVA) superior a um milhão de euros, sendo que as entidades Takeda - Farmacêuticos 

Portugal, Sanofi Aventis, representaram 9,8% e 6,3%, respetivamente, do valor total dos 

fornecimentos de bens de consumo e serviços externos.  

Fornecedores de Medicamentos e Material de Consumo Clínico com vendas superiores a 1.000.000�: 

- Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda  

- Sanofi Aventis Prod. Farmacêuticos, Lda 

- Alloga Logifarma, SA  

- Roche Farmacêutica, Lda 

- Merck Sharp & Dohme, Lda 

- Janssen Cilag Farmacêutica, Lda 

- Johnson & Johnson, Lda.  
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- Novartis Farma, SA 

- Bioportugal 

- Medtronic Portugal, Lda. 

- Gilead Sciences, Lda. 

Fornecedores de Serviços Externos e Investimento com vendas superiores a um 1.000.000�: 

- N.V.E. Engenharias, Lda. 

- Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave 

- SUCH 

- Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

- GAER - Instituto Médico de Radiologia Clínica SA 
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IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, 
social e ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do 

relatório onde já conste esta informação24: 

 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

As estratégias adotadas e o grau de cumprimento das metas fixadas encontram-se definidas no ponto 

II.2 a) e b). 

 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, 

social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.  

2020 foi um ano verdadeiramente atípico, marcado por uma pandemia a nível mundial � COVID-19, 

declarada pela OMS a 11 de março, à qual o Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE, não 

ficou imune. O desempenho assistencial do HSOG, como até então o conhecíamos, ficou 

comprometido, logo desde meados de março, com o primeiro caso de COVID-19 detetado no hospital. 

Toda a organização teve que ser reformulada, e sucessivamente adaptada ao longo do ano, para fazer 

face às exigências e aos desafios que o tratamento dos doentes contaminados com o novo 

Coronavírus trouxeram. Estas mudanças não se fizeram sentir só ao nível hospitalar, tendo-se 

verificado também outros constrangimentos daí decorrentes na vida normal dos profissionais de 

saúde, utentes e população em geral. Fruto da pandemia, um novo paradigma surgiu em termos da 

organização e da forma de trabalhar. 

Esta conjuntura, que se mantém neste início de 2021, teve um impacto enorme no desenvolvimento 

da atividade assistencial do HSOG, e de todo o SNS na sua globalidade, com reflexos inegáveis nos 

resultados alcançados em 2020. 

Apesar desta conjuntura, conjugaram-se todos os esforços para que fossem prestados os melhores 

cuidados de saúde aos nossos utentes, privilegiando sempre a sua segurança e a dos profissionais. 

O recurso a aplicações informáticas, assumidas como ferramentas de suporte à prestação de 

cuidados, foi de vital importância. A sua utilização adequada por parte dos profissionais, quer 

clínicos, no acompanhamento de todo o circuito do doente, quer não clínico, na prestação de 

informação fiável para apoio à tomada de decisão, permitiu a reorganização e adaptação constante 

do hospital, ao longo do ano, às reais necessidades assistenciais. Mais do que isso, permitiu que o 

trabalho passível de ser executado à distância fosse realizado em regime de teletrabalho, tendo o 

hospital disponibilizado aos seus profissionais os meios técnicos necessários à sua concretização. 

Assim, parte da atividade assistencial não urgente, interrompida de forma presencial devido à 

 
24 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.   
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situação pandémica, nomeadamente consultas externas, foi realizada à distância, evitando que os 

utentes ficassem sem acompanhamento durante mais tempo. 

Sendo estratégico para o HSOG a aposta na qualidade, o hospital, alinhado com as recomendações do 

Ministério da Saúde e da DGS, aderiu, em maio de 2019, ao referencial ACSA e deu-se início à sua 

implementação, abrangendo este referencial o hospital na sua globalidade. A avaliação externa por 

este novo referencial prevista para o segundo semestre de 2020, foi adiada pela DGS para 2021 

devido à pandemia da COVID-19. Mesmo assim, o HSOG continuou os trabalhos de preparação para 

a auditoria externa, revendo vários dos seus procedimentos com a incorporação de novas práticas 

adotadas decorrentes das novas formas de trabalho instituídas com o aparecimento do novo 

Coronavírus SARS-Cov-2. 

A realização de auditorias foi temporariamente interrompida durante 2020, tendo sido já retomada 

no início de 2021. A sua realização, e a elaboração dos respetivos relatórios (onde devem ser 

plasmadas as análises críticas dos resultados, propostas de melhoria e de correções às 

desconformidades identificadas, e ações de follow-up), é crucial para a consolidação de uma 

adequada dinâmica de mudança e de melhoria contínua da qualidade e segurança dos doentes, e de 

valorização dos colaboradores do HSOG. 

Também a implementação de metodologias LEAN esteve suspensa, tendo-se dado continuidade aos 

trabalhos de disseminação a mais serviços do HSOG no início deste ano, com a ajuda do Kaizen 

Institut, dando formação aos profissionais e adaptando as mudanças às necessidades de cada área, 

com impacto na organização do espaço e nos processos. 

 

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

empresarial:  

 

a. Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento 

sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da 

proteção dos consumidores (vide artigo 49º do RJSPE) 

Assumindo como missão �a prestação de cuidados assistenciais de excelência à população da sua área 

de influência, geradora de um impacto significativo na qualidade de vida e saúde dos utentes que 

serve, bem como no bem-estar das respetivas famílias e da comunidade em geral�, o HSOG 

desenvolve a sua atividade centrada no utente. 

Com esse intuito, o HSOG aplica periodicamente questionários de satisfação aos utentes que lhe 

permita avaliar a sua perceção do hospital e aferir em que áreas deve intervir para melhorar a 

experiência de cada um que se desloca ao Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE. Em 2020 

com aos constrangimentos sentidos devido à pandemia da COVID-19, não foi possível fazê-lo. No 

entanto, toda a reorganização interna que foi necessária fazer teve sempre o foco no utente e nas 

suas necessidades, não abdicando de uma política de proximidade, na medida do possível. 
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No que se refere aos profissionais, o HSOG respeita o Principio da Igualdade do Género, com 78% dos 

seus colaboradores do sexo feminino, muito deles em cargos de chefia. 

Além disso, a formação contínua e em contexto de trabalho, e o desenvolvimento profissional dos 

recursos humanos são assumidos como um pilar fundamental e determinante para a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados. A situação pandémica dificultou esta tarefa, 

mas, mesmo assim, foi dada continuidade a algumas formações previstas no plano de formação para 

2020, recorrendo ao ensino à distância. 

 

b. Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do 

respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras 

implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49º do 

RJSPE) 

No âmbito da eficiência ambiental, a definição da estratégia de implementação do Plano 

Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração 

Pública (Eco.AP) é coordenada pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), tendo por 

base a legislação europeia e nacional. Pretende-se com a implementação do PEBC e Eco.AP, a redução 

das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da eficiência nos consumos de energia, água 

e na produção de resíduos dos edifícios do sector público da saúde, através de medidas que resultem 

simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação dos serviços. 

Para o cumprimento das exigentes metas definidas nos Despachos dos Secretários de Estado da 

Saúde, incluído o mais recente 5349/2019, de 13.05, surgiu o �Guia de Boas Práticas para o Sector da 

Saúde�, documento desenvolvido pela ACSS. Este Despacho define a monitorização trimestral da 

implementação das medidas constantes do Guia de Boas Práticas para o Sector da Saúde, ou de outras 

do mesmo âmbito, assim como dos consumos e dos custos com energia elétrica, gás, água e produção 

de resíduos para todas as entidades do Ministério da Saúde, impondo as seguintes metas de redução 

para 2020, relativamente ao exercício de 2011: 

- Consumos de eletricidade e gás: -26%; 

- Consumos com água: -18%; 

- Produção de resíduos: -18%. 

No processo de monitorização trimestral, o Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC) do HSOG 

envia para a Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARSN) a informação relacionada com os 

consumos e custos com energia, água e produção de resíduos do trimestre em causa, assim como as 

medidas implementadas. 

No que diz respeito à monitorização da Implementação de Medidas no âmbito do PEBC e ECO.AP, 

destacam-se as seguintes no decorrer do ano 2020: 

· Monitorização dos consumos por via dos analisadores de rede instalados com ligação à Gestão 

Técnica Centralizada em equipamentos de elevado consumo, permitindo aferir consumos 
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instantâneos e acumulados, e o impacte destes nos consumos globais. Estas ferramentas 

permitem a gestão da distribuição de esforço destes equipamentos, mediante as horas de 

funcionamento e potências em utilização, evitando assim avarias; 

· Controlo de consumos de água, gás natural e propano - a perceção de consumos desviantes da 

média permite-nos atuar rapidamente na deteção de avarias ou ruturas; 

· Ajuste do setpoint da temperatura de águas quentes sanitárias nas caldeiras; 

· Controlo da qualidade ambiental de locais críticos do HSOG; 

· Avaliação, análise e reporte de controlo analítico de águas de abastecimento. Controlo e 

monitorização de concentração de cloro na rede, temperatura da água e controlo de realização 

de choques térmicos; 

· Monitorização da triagem de resíduos pelos serviços, alertando para a correta triagem, 

deposição e higienização de contentores; 

· Divulgação de informação no site do HSOG, no âmbito da eficiência energética; 

· Coordenação com a equipa de vigilância de otimização da iluminação, assim como melhorias a 

efetuar nas atividades de rotinas de vigilância, com reporte de aspetos a melhorar, ou problemas 

detetados; 

· Submissão de quantitativos de resíduos e respetivos códigos, no portal Siliamb da Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

· Reporte trimestral de consumos no Portal de Eficiência Energética, no âmbito do Programa 

ECO.AP; 

· Otimização do funcionamento dos Chillers, efetuado pelos técnicos de AVAC, através da 

monitorização dos seus consumos, diminuição registos de funcionamento de algumas máquinas 

de AVAC, sem comprometer o conforto térmico e a qualidade do ar interior, de modo a dar 

resposta às vagas de calor evitando sobrecargas nos Quadros Gerais; 

· Colaboração com a Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Ave com o reporte de resultados 

do Programa de Qualidade de Água para Consumo Humano, Planos de Amostragem, medidas 

preventivas e corretivas, no âmbito do controlo da qualidade da água, assim como adequação de 

medidas preventivas e corretivas no âmbito do cumprimento do Programa de Intervenção 

Operacional de Prevenção Ambiental da Legionella 

· Execução das medidas de Eficiência Energética previstas na Operação �Eficiência Energética no 

Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães, E.P.E.�, código �POSEUR-01-1203-FC-000084�, 

elegíveis a cofinanciamento por Fundos Comunitários, no âmbito do Concurso �POSEUR-03-

2016-65� previsto no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

 

c. Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e 

a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide nº 2 do artigo 

50º do RJSPE).  
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No âmbito do desenvolvimento organizacional e das políticas de gestão de pessoas, baseadas na 

valorização do capital humano, das competências e da qualidade, reconhece-se uma cada vez maior 

importância às questões relacionadas com a Igualdade de Género. 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012, de 8 de março, veio determinar a obrigatoriedade 

na conceção e implementação de planos que promovam a igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, que contribuam para eliminar situações de discriminação 

e que permitam a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, foi aprovado o regime da representação 

equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do 

setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. 

Dispõe o artigo 7.º do enunciado diploma legal que as entidades do setor público empresarial � (�) 

elaboram anualmente planos para a igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da 

discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 

profissional (�)�.  

Em obediência ao disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto (tendo presente 

os planos nacionais de emprego, igualdade, cidadania e género, bem como o Quadro de Referência 

Estratégica Nacional, no sentido de se definirem e implementarem medidas que alterem o quadro 

social e económico, dirimam assimetrias e retifiquem os desequilíbrios na participação de mulheres 

e homens, promovendo igualdade de tratamento e oportunidades no trabalho), este Hospital 

elaborou um Plano para a Igualdade de Género, demonstrando o atual posicionamento do HSOG na 

promoção de politicas e práticas que visam garantir os princípios de igualdade de oportunidades 

entre géneros, evitando toda e qualquer forma de discriminação, e definindo um plano tendente a 

alcançar a efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens. 

 

d. Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do 

Género, conforme estabelecido no nº 1 da Resolução do Conselho de Ministros nº 

19/2012, de 23.02, e à elaboração do relatório a que se refere o nº 2 da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 18/2014, de 07.03; 

Para o HSOG, EPE, a Igualdade de Género é uma questão de direitos fundamentais e por isso, a não 

discriminação em função do género, está expressamente assegurada no Código de Ética deste 

Hospital.   

O HSOG, EPE mantém uma política de recursos humanos assente no principio da igualdade de género 

e não discriminação entre homens e mulheres, designadamente em matérias como: 

· Recrutamento e seleção: O recrutamento de profissionais para as várias categorias profissionais 

é indiferenciado, entre mulheres e homens. De facto, o recrutamento e seleção, obedecem ao 

previsto no artigo 24.º do Código do Trabalho, proibindo-se a discriminação de tratamento dos 
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candidatos, não podendo estes ser beneficiados ou prejudicados no acesso ao emprego em 

função da ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, nacionalidade, origem ética 

ou raça, religião, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical entre outras. O HSOG, EPE 

cumpre igualmente a legislação em vigor no que respeita a regras de publicitação dos anúncios 

de oferta de emprego, bem como do tratamento da informação de forma desagregada por género. 

· Formação: o HSOG, EPE considera o acesso à formação como um direito comum de mulheres e 

homens, proporcionando os meios necessários à sua participação e incentivando os processos 

de aprendizagem, sem qualquer tipo de discriminação. Neste seguimento, a formação interna e 

externa tem uma participação indiferenciada por género, adequada às competências de cada um. 

· Política Remuneratória: Importa realçar que o HSOG, EPE, apresenta uma Política 

Remuneratória para os Cargos de Direção e Coordenação dos Serviços, Gabinetes e Unidades 

Operativas das áreas não assistenciais, em vigor desde 1 de janeiro de 2020, no sentido de 

salvaguardar que a determinação das retribuições/suplementos remuneratórios a atribuir, 

esteja alinhada com a estrutura desenhada no novo Regulamento Interno e Organograma do 

HSOG, e que assente sobre premissas de justiça, equidade, proporcionalidade e não 

discriminação. 

 

e. Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as 

quais devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da 

motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e 

integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização 

profissional (vide nº 1 do artigo 50º do RJSPE); 

O desenvolvimento pessoal e profissional é fundamental para potencializar as habilidades e 

competências dos colaboradores. Para o efeito, o HSOG desenvolveu um conjunto de 

políticas/medidas conducentes à valorização do colaborador, nomeadamente: 

· publicação de um Manual de Boas práticas/Normas de Conduta, reforçando o envolvimento e 

sentido corporativo; 

· determinar, como objetivo, a presença plural de mulheres e de homens nas nomeações ou 

designações para cargos de Direção e Chefia; 

· melhorar a eficiência e eficácia do sistema de avaliação do desempenho e reconhecimento 

através de uma solução tecnológica de avaliação e gestão do desempenho - GEADAP, que 

contempla um plano de desenvolvimento de competências, com monitorização dos 

colaboradores e monitorização dos níveis de motivação e compromisso, com o envolvimento 

dos colaboradores na melhoria contínua; 

· lançamento da Ferramenta WEB RHV e Paperless SISQUAL: acesso a uma zona reservada para 

cada colaborador no portal; 
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· promoção da homogeneização da política remuneratória, com vista a garantir tratamento 

equitativo e coerente no desempenho de funções de direção e chefia, atendendo ao nível de 

complexidade dos respetivos serviços, visando compensar a dedicação, a exigência e 

disponibilidade dos referidos profissionais; 

· promoção de medidas de saúde e segurança no trabalho, com o objetivo de assegurar, de forma 

sistemática, boas condições de segurança no trabalho e no controlo dos riscos inerentes ao 

mesmo; 

· reforço de ações de formação para promoção e desenvolvimento de competências e 

qualificações pessoais e profissionais dos recursos humanos. É publicado anualmente um plano 

de formação institucional estruturado em diferentes áreas temáticas e dirigidos a vários grupos 

profissionais. Nas ações de formação privilegiam-se as mandatórias (definidas estrategicamente 

pelo Conselho de Administração) e as ações de formação no âmbito das relações contratuais, 

normas e legislação em que se enquadra o HSOG; 

· planeamento da criação de uma creche/infantário: criação de estruturas de apoio às famílias dos 

colaboradores. 

 

f. Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos 
moldes em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente 
pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas 
tecnologias no processo produtivo (vide nº 1 do artigo 45º do RJSPE). Referência ao 
plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento 
da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes 
dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 

O HSOG privilegia a qualidade de forma transversal em tudo o que faz, desde logo nos cuidados de 

saúde que presta aos utentes, mas também nos serviços e nas relações que mantém com os seus 

clientes, quer externos como internos. 

Sendo estratégico para o HSOG a aposta na qualidade, o hospital, alinhado com as recomendações do 

Ministério da Saúde e da DGS, aderiu, em maio de 2019, ao referencial ACSA e deu-se início à sua 

implementação, abrangendo este referencial o hospital na sua globalidade. A avaliação externa por 

este novo referencial prevista para o segundo semestre de 2020, foi adiada pela DGS para 2021 

devido à pandemia da COVID-19. Mesmo assim, o HSOG continuou os trabalhos de preparação para 

a auditoria externa, revendo vários dos seus procedimentos com a incorporação de novas práticas 

adotadas decorrentes das novas formas de trabalho instituídas com o aparecimento do novo 

Coronavírus SARS-Cov-2. 

Neste âmbito, para além da revisão documental realizada aos vários tipos de documentos, foram 

ainda desenvolvidas várias atividades formativas, durante o ano de 2020, destinadas aos 

profissionais do HSOG, por vezes à distância, nomeadamente, no âmbito da: Segurança do Doente 

(Gestão de Risco, Auditorias, Gestão de Resíduos, Gestão Ambiental, Consentimento Informado, 

Reconciliação da Medicação, Proteção de Dados) e sistemas de informação.  
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Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, não foi possível ao Gabinete da Qualidade aplicar 

questionários de satisfação aos utentes e aos colaboradores do HSOG, estando prevista a retoma 

dessa avaliação já em 2021. 

Até ao final de 2021 pretende-se obter a acreditação do HSOG pelo modelo ACSA e manter as 

acreditações existentes neste hospital, nomeadamente: Centro da PMA, Centro de Referência das DLS 

e Serviço de Esterilização. 

Ao nível das infraestruturas tecnológicas, o Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação (STSI) 

no ano de 2020, desenvolveu a sua atividade essencialmente em três grandes áreas de atuação: 

· suporte e manutenção às aplicações em produção, e respetiva infraestrutura; 

· participação no desenvolvimento e implementação de novos projetos relacionados com as 

tecnologias da informação e comunicação; 

· aquisição e reforço da infraestrutura tecnológica, para garantir melhor desempenho dos 

sistemas em funcionamento e das novas aplicações em desenvolvimento. 

Atualmente, o HSOG tem cerca de 50 aplicações informáticas em funcionamento, sendo o STSI 

responsável pelo suporte, manutenção e apoio de primeira linha aos utilizadores. Possui um 

DataCenter com classificação �Classe IV� (máxima) pela Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA). Dispõe ainda de 116 servidores, dos quais 95 virtualizados (82%); um dispositivo de 

armazenamento com 120 TB; 960 Computadores; 360 Impressoras; e 23 bastidores de rede. 

Ao longo de 2020 o STSI assegurou a coordenação, identificação de requisitos funcionais e técnicos, 

planeamento e formação, de vários projetos na área das tecnologias e sistemas de informação, quer 

na fase de arranque quer no seu desenvolvimento.  

Em 2020 foi também necessário dar resposta tecnológica ao contexto da pandemia COVID-19. Com a 

necessidade permanente de capacitar o hospital com novas funções em espaços já existentes e em 

novos espaços temporários, o STSI garantiu os equipamentos e ligações necessários ao 

funcionamento adequado dos sistemas para todos os profissionais de saúde, quer presencialmente, 

quer através de ferramentas de acesso remoto. 

Foram também realizados desenvolvimentos internos que permitiram o contacto com os utentes e 

familiares, nomeadamente as convocatórias por SMS, a disponibilização de tablets para os serviços 

de internamento, para comunicação entre utentes e familiares, e a distribuição de telemóveis para a 

realização de tele-consultas e informações de internamento. 

Foi iniciado o processo de atualização das ferramentas tecnológicas do Serviço de Imagiologia, com 

a conclusão da atualização do PACS, a aquisição do SpeechMagic e o início da atualização do SIIMA. A 

entrada em produção está prevista para o primeiro semestre de 2021. 

A Comissão Local de Informatização Clínica (CLIC) tem trabalhado no sentido de propor soluções de 

fundo para a integração dos sistemas, e os SPMS estão a implementar a plataforma LIGHt, que se 
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espera que possa vir a resolver grande parte destes problemas, recorrendo a linguagens com 

interoperabilidade. 

Atualmente, o processo clínico no HSOG já se encontra parcialmente desmaterializado, sendo a 

esmagadora maioria das consultas externas realizadas sem o processo clínico físico. O internamento 

e bloco carecem ainda do recurso a algum suporte físico em papel, mas está em vias de ser 

desmaterializado. Um dos entraves à total desmaterialização do internamento é a disponibilidade de 

equipamentos móveis e/ou equipamentos dispersos pelos serviços, bem como o reduzido acesso 

wireless (WiFi), que não está disponível na maioria dos serviços. Outro obstáculo tem a ver com os 

sistemas de software, nomeadamente os fornecidos pelos SPMS, que não estão ainda preparados 

para funcionarem em dispositivos móveis. 

A CLIC participa em todos os processos de aquisição e apresentação de soluções informáticas, tendo 

acompanhado também alguns dos processos de implementação e testes de software. Estão previstos 

vários investimentos nesta área, com a colaboração da CLIC, para a promoção de um crescimento 

sustentável, racional e inovador. 

O HSOG aderiu ainda à iniciativa SNS sem papel, para alargar a desmaterialização de processos 

também às áreas não clínicas, processo que ainda está a decorrer. 

A qualidade da prestação dos cuidados de saúde é ainda indissociável de uma política de 

investimento contínuo na educação, formação e investigação clinica. A investigação científica na área 

da saúde é uma ferramenta estratégica na melhoria transversal da prestação de cuidados 

assistenciais, reconhecida pelo HSOG desde 2014, com a criação do Centro Académico e de Formação 

(CAF). A qualidade da prestação dos cuidados de saúde é indissociável de uma política de 

investimento contínuo na educação, formação e investigação clinica. 

O CAF integra na sua estrutura o Centro de Investigação e Desenvolvimento (CID), o Núcleo de Ensino 

Pré e Pós-Graduado (NEPPG) e o Centro de Formação (CF), a que se acrescenta um Gabinete de Apoio 

Técnico e Jurídico, incluindo elementos de ligação à Comissão de Ética e da Saúde, ao Responsável de 

Acesso à Informação e do Regulamento Geral de Proteção de Dados; visa desenvolver a investigação 

clínica e estabelecer mecanismos de cooperação que tornem possível a participação conjunta em 

projetos, estudos e/ou pesquisas de soluções inovadoras. 

O CAF aplica, de forma transversal e consistente, o seu Sistema de Qualidade em Investigação Clínica 

(SQIC), com um regulamento interno e procedimentos próprios para a prática de investigação clínica, 

garantindo a certificação ética e da vigilância da qualidade dos estudos realizados de acordo com as 

Boas Práticas Clínicas e Epidemiológicas Internacionais. 

O HSOG, à semelhança de outras entidades, mantem um protocolo de colaboração com a Blueclinical, 

que contribui de forma decisiva para a diminuição da carga burocrática sobre os médicos associada 

aos ensaios clínicos, aumentando a sua capacidade de resposta de qualidade e participação em mais 

ensaios, e gerando economias de escala ao nível dos estudos multicêntricos. Além disso, a cooperação 
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com a Comissão de Ética para a Saúde (CES) tem sido fundamental na avaliação dos projetos 

científicos, agilizando a submissão final ao Conselho de Administração. 

O HSOG é ainda um hospital de ensino afiliado à Escola de Ciências da Saúde da Universidade do 

Minho, contribuindo para a educação e formação dos profissionais de saúde, também através da 

investigação científica. Por outro lado, a educação pré e pós-graduada são um contínuo indissociável 

e interdependente com a investigação e desenvolvimento.  

A estratégia definida pelo Conselho de Administração para a qualidade tem impacto em toda a 

atividade assistencial, com destaque para a diferenciação dos cuidados prestados em áreas 

específicas como a Procriação Medicamento Assistida (PMA), o tratamento das Doenças Lisossomais 

de Sobrecarga (DLS) e o Programa de Tratamento Cirúrgico de Obesidade (PTCO), em que o HSOG é 

reconhecido como referência de excelência para o norte do país. A acreditação pelo referencial ACSA 

e pela DGS constitui, sem dúvida, uma mais valia para a imagem corporativa do hospital como uma 

entidade que presta cuidados de saúde efetivos, eficientes, seguros e centrados no utente. 

O Contrato-Programa assinado com a Tutela apresentou um grau de execução de 88,3%, quando 

analisada, de forma global, a produção assistencial realizada, em comparação com a contratualizada 

com a Tutela, medida em doentes padrão. 

As políticas de mitigação de riscos económicos já se encontram evidenciadas no ponto VI-B do 

presente relatório. 

Quanto ao plano de ação para 2021, prevê-se reforçar várias áreas entendidas como estratégicas, que 

serão objeto de constante avaliação, nomeadamente: 

· ambulatorização de cuidados, e consequente diminuição da demora média hospitalar, com a 

aposta crescente nos cuidados domiciliários, nomeadamente na hospitalização domiciliária, e 

incremento da atividade cirúrgica em ambulatório, com a realização de cirurgias de maior 

complexidade na UCA, como os procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis; 

· reestruturação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do HSOG, cujo investimento foi 

aprovado pelo Tribunal de Contas em 2019, com a abertura da primeira área em 05/03/2020, 

alargamento da área utilizada e, 17/08/2020, e conclusão prevista para 2021; 

· projeto de ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente de adultos do HSOG, 

com início previsto para 2021 e conclusão em 2022; 

· projeto de ampliação da ala de internamento do Serviço de Psiquiatria, para dar resposta ao 

estipulado do Plano Nacional de Saúde Mental; 

· execução do Projeto de Eficiência Energética do HSOG, com recurso a financiamento externo; 

· projeto de ampliação do Centro de Procriação Medicamente Assistida, em fase de 

planeamento em 2021; 

· projeto de criação de uma ala de ambulatório dedicada à Saúde Mental, para a realização de 

consultas e sessões de hospital de dia de Pedopsiquiatria, Psiquiatria e Psicologia, com início previsto 

para 2022; 
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· criação de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), dando cumprimento às orientações 

da Tutela, em áreas que, pela sua diferenciação, possam beneficiar de economias de escala, 

nomeadamente no Tratamento Cirúrgico da Obesidade, com a criação do CRI-Obesidade, aprovado 

pelo CA em 22/12/2020 e inicio de atividade em 01/01/2021; 

· continuação dos trabalhos no âmbito da qualidade para a obtenção da acreditação pelo 

referencial ACSA da DGS, com a auditoria externa agendada para setembro de 2021, após vários 

adiamentos forçados pela situação pandémica da COVID-19; 

· reestruturação da rede, servidores e equipamento informático, gestão centralizada de 

acessos e alargamento da rede WI-FI; 

· alargamento da desmaterialização do processo clínico a mais áreas; 

· internalização de exames com origem nos Cuidados de Saúde Primários; 

· promoção da investigação clinica, considerando as publicações/artigos científicos na 

avaliação do desempenho; 

· revisão do sistema de avaliação do desempenho e definição de uma politica de 

remunerações; 

· reforço de ações de formação com recurso a financiamento externo (FSE); 

· cumprimento integral do Contrato-Programa 2020 e dos objetivos institucionais; 

· melhoria dos Resultados Operacionais e do EBIDTA. 

Para a prossecução dos grandes objetivos estratégicos foi definido um plano de investimentos, 

fundamentado e imprescindível à continuidade de prestação de cuidados de saúde de excelência, que 

resultou de um levantamento das necessidades identificadas por cada um dos serviços e de uma 

avaliação concreta das situações que carecem de reforço suplementar de meios técnicos. 
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X. Avaliação do Governo Societário 

 

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas25 relativamente à 

estrutura e prática de governo societário (vide artigo 54º do RJSPE), através da 

identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada 

recomendação26 deverá ser incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão 

para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção 

e página); 

Os documentos de prestação de contas de 2019 ainda não foram aprovados pelos titulares da função 

acionista, não havendo também ainda despacho de aprovação de contas de 2014 a 2018, pelo que 

não se registam recomendações do acionista na data atual. 

Até à data, o HSOG não recebeu o relatório da UTAM o Relatório do Governo Societário de 2019. 

 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa 

ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade 

para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

Os documentos de prestação de contas de 2019 ainda não foram aprovados pelos titulares da função 

acionista, não havendo também ainda despacho de aprovação de contas de 2014 a 2019, pelo que 

não se registam recomendações do acionista na data atual. 

Até à data, o HSOG não recebeu o relatório da UTAM o Relatório do Governo Societário de 2019. 

 

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. 

O HSOG publica no seu site externo o Relatório e Contas e o Relatório do Governo Societário, à medida 

que são aprovados pela Tutela, não tendo outras informações a prestar. 

 

 

  

 
25 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. 
26 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; “Recomendação”; 
“Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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XI. Anexos do RGS 

 

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter 

informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões 

ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não 

discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de 

suborno (vide artigo 66º-B do CSC) (aplicável às grandes empresas que sejam 

entidades de interesse público, que à data do encerramento do seu balanço excedam 

um número médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual – cfr. nº 1 do mesmo 

artigo)27 

 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 

deliberada a aprovação do RGS 2020. 

 

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do 

RJSPE. 

 

4. Declarações a que se refere o artigo 52º do RJSPE. 

 

5. 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 201928. 

Os documentos de prestação de contas de 2019 ainda não foram aprovados pelos titulares da função 

acionista. 

 

6. Organograma do HSOG. 

 

 

 

 
27 O n.º 8 do artigo 66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, correspondente 
ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira previstas no n.º 2 e seja elaborado 

nos termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a demonstração não financeira prevista no n.º 1”. Assim, caso a 
entidade pretenda ser dispensada da apresentação da demonstração não financeira, constitui sua responsabilidade verificar se o RGS 
inclui toda a informação e cumpre todas as formalidades exigidas pela lei. 
28 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda verificado a 
aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2017 por parte do(s) titular(es) da função acionista tal deve 
ser objeto de menção específica. 



 

 

Anexo 1 – Demonstração não Financeira 2020 

 

 

O Código das Sociedades Comerciais (CSC), alterado pelo Decreto-Lei nº 89/2017, de 28.07, que 

transpõe para a ordem jurídica interna diretivas europeias sobre a divulgação de informações não 

financeiras, prevê no seu artigo 66º-B que �as grandes empresas que sejam entidades de interesse 

público, que à data de encerramento do seu balanço excedam um número médio de 500 

trabalhadores durante o exercício anual, devem incluir no seu relatório de gestão uma demonstração 

não financeira, nos termos do presente artigo�. 

Para dar cumprimento ao disposto na referida legislação, o HSOG elaborou o presente 

documento � Desmonstração não Financeira referente ao exercício de 2020, contendo informação 

sobre questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e 

homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às 

tentativas de suborno, que permita compreender a evolução do desempenho, da posição e do impacto 

da sua atividade. 

 

 

Modelo Empresarial 

O Centro Hospitalar (CH) do Alto Ave, EPE, foi criado pelo Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28.02, 

por fusão do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE, com o Hospital de São José - Fafe. 

O Decreto-Lei nº 177/2015, de 25.08, veio alterar a denominação social novamente para 

Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE (HSOG), ajustando a denominação à realidade 

substantiva, decorrente da devolução do Hospital de São José � Fafe à Santa Casa da Misericórdia em 

2015.01.01, no âmbito do processo de devolução dos hospitais pertencentes às misericórdias geridos 

por estabelecimentos ou serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), realizado nos termos do 

Decreto-Lei nº 138/2013, de 09.10. 

As exigências e os desafios com que a Instituição se depara, conduziram a alterações a vários 

níveis e impeliram o ajustamento da estrutura orgânica de modo a garantir a otimização dos 

processos que nos propusemos a desenvolver. Partindo do pressuposto que em cada profissional se 

cria um centro de decisão e responsabilidade pelo atingimento das exigentes metas que foram 

traçadas, foi definido um modelo organizacional assente num novo regulamento interno, com o qual 

se pretendeu alinhar as diversas equipas de trabalho, tornando claro qual o papel que se espera de 

cada interveniente no processo produtivo. 

O atual Conselho de Administração, nomeado em 12 de julho de 2018, numa perspetiva de 

governance diferenciada, procedeu à revisão do Regulamento Interno que tinha sido homologado 

pela Senhora Secretária de Estado da Saúde em 16 de março de 2018, com o envolvimento de todos 



 

 

os colaboradores que foram chamados a apresentarem as suas sugestões, numa ótica de ativa 

participação.  

De acordo com a legislação em vigor, o Regulamento Interno, ratificado em reunião do CA de 7 

de março de 2019, foi submetido à superior homologação da tutela, aguardando a sua aprovação. A 

estrutura orgânica e o modo como funciona institucionalmente o HSOG pode ser consultada no Anexo 

6 - Organograma. 

De acordo com o disposto no artigo 10º do Regulamento Interno, em conformidade com o 

estipulado nos Estatutos, são órgãos sociais do HSOG: 

a) O Conselho de Administração; 

b) O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas; 

c) O Conselho Consultivo. 

 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, para o 

mandato 2018-2020, foi nomeado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 98 /2018, de 

12.07, tendo entrado em funções no dia 18 de julho. Até essa data, manteve-se em funções o anterior 

Conselho de Administração. 

A RCM nº 135/2018, de 04.10, veio nomear a Enfermeira-Diretora para o mandato 2018-2020, 

no seguimento da vacatura do cargo, por renúncia de mandato em 30/08/2018. 

A composição, mandato, vinculação e estatuto dos membros do Conselho de Administração são 

regulados, pelos artigos 11º a 15º do Regulamento Interno do HSOG, sendo adicionalmente aplicável 

o disposto no Estatuto do Gestor Público. 

Conforme previsto no nº 1 do artigo 6º do Anexo II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10.02, o 

Conselho de Administração �é composto pelo presidente e um máximo de quatro vogais, que exercem 

funções executivas, em função da dimensão e complexidade do hospital EPE, incluindo um diretor 

clínico, um enfermeiro-diretor e um vogal proposto pelo membro do Governo responsável pela área 

das finanças�. 

A composição do CA do HSOG para o mandato 2018-2020 é a seguinte: 

António Henrique Machado Capelas Presidente do CA RCM 98/2018, de 12.07 

Hélder José dos Santos Trigo Diretor Clínico RCM 98/2018, de 12.07 

Sónia Maria Costa e Sousa Vogal do CA RCM 98/2018, de 12.07 

João Manuel Gonçalves Miranda Vogal do CA RCM 98/2018, de 12.07 

Ana Luísa Portela Gonçalves Bastos Enfermeira Diretora RCM 135/2018, de 04.10 

 



 

 

Conselho Fiscal 

Nos termos do Despacho Conjunto do SE Tesouro e da SE Saúde, de 27/03/2018, foram 

nomeados os seguintes membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2018/2020: 

Carlos Alberto da Silva e Cunha Presidente 

André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça Vogal 

Ana Filipa dos Santos Gonçalves Vogal 

Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares Vogal Suplente 

 

De acordo com o artigo 16º do Regulamento Interno do HSOG, �a natureza e atribuições, regime 

de nomeação e substituição, mandato e competências do Conselho Fiscal são as constantes dos 

artigos 15º e 16º dos Estatutos dos Hospitais EPE, atualizadas nos termos do Anexo II do Decreto-Lei 

nº 18/2017�, de 10.02. 

 

Revisor Oficial de Contas 

A Sociedade António Magalhães & Carlos Santos, SROC, com o NIPC 502138394, inscrita na OROC 

sob o nº 53, inscrita na CMVM sob o nº 20161396, representada por António Monteiro de Magalhães, 

inscrito na OROC com o nº 179, foi nomeada Revisor Oficial de Contas do HSOG para o mandato 2018-

2020, pelo Despacho Conjunto do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e da Sra. Secretária de Estado 

da Saúde de 21/08/2018. 

 

Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo, em gestão desde final de 2016, é composto por: 

José Fernando Rodrigues Alves Pinto Presidente do Conselho Consultivo29 

Domingos Bragança Salgado Representante do Município de Guimarães 

Francisco Luís Teixeira Alves Representante do Município de Cabeceiras de Basto 

António José da Silva Pimenta Marinho Representante da ARS Norte 

Manuel Carvalho da Mota Representante dos Utentes 

Manuel Alves Barbosa 
Representante da Delegação de Guimarães da Cruz 
Vermelha Portuguesa 

Nuno Miguel Zambujal Representante dos Trabalhadores 

António Augusto Gama Brandão Profissional de saúde sem vínculo à instituição 

Maria Dárida Afonso Gomes Profissional de saúde sem vínculo à instituição 

 

 
29 Nomeado pelo Despacho nº 11068/2014, de 22.08. 



 

 

Nos termos do artigo 17º do Regulamento Interno do HSOG, a composição, competências e 

funcionamento do Conselho Consultivo são as constantes nos artigos 21º a 23º do Anexo II do 

Decreto-Lei nº 18/2017, de 10.02, que consagra os Estatutos dos Hospitais EPE. 

 

 

Desempenho não financeiro 

O HSOG pauta a sua atuação pela gestão e utilização criteriosa dos recursos de que dispõem com 

o propósito final de garantir uma prestação de cuidados de saúde de qualidade aos seus utentes, 

garantir a sustentabilidade económico-financeira da instituição e cumprir os objetivos definidos pelo 

Governo em termos de política de saúde. 

 

Questões ambientais 

A sustentabilidade ambiental assenta no princípio de permitir às gerações presentes suprirem 

as suas necessidades, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. As organizações que 

adotam os princípios de desenvolvimento sustentável devem, antes de mais, analisar e reavaliar a 

sua realidade de modo a definir as orientações estratégicas com o compromisso dos benefícios que 

podem trazer para a sociedade. Neste sentido, destacam-se, de seguida, algumas das ações e condutas 

que, direta ou indiretamente tenham algum impacto no meio ambiente, preconizadas pelo HSOG. 

O HSOG procura desenvolver e incentivar mudanças de atitude individuais dos seus 

colaboradores, encorajando a aplicação de boas práticas ambientais. Ainda neste âmbito, 

desenvolveram-se várias medidas com o objetivo de aumentar a eficiência energética, através da 

otimização do funcionamento do parque de equipamentos AVAC, pela Gestão Técnica Centralizada, 

e da iluminação existente; redução de consumos de recursos; segurança para colaboradores e 

utentes, quer através do controlo da água de consumo e qualidade do ar interior em áreas críticas, 

quer através da gestão cuidada dos Resíduos Hospitalares (RH). 

O processo de Certificação Energética, com a realização de Auditoria Energética, constitui um 

instrumento fundamental de modernização do HSOG, com a integração da dimensão energética nas 

vertentes da eficiência e renováveis, com transição definitiva para uma utilização com baixas 

emissões de carbono, dando oportunidade à implementação de alguns dos nossos projetos mais 

ambiciosos de eficiência energética e recursos naturais. 

Eficiência Energética no Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE 

No seguimento da elegibilidade da operação POSEUR-01-1203-FC-000084 � �Eficiência 

Energética no Hospital Senhora da Oliveira � Guimarães, EPE�, ao Aviso POSEUR-03-2016-65 � 

�Eficiência Energética nos Edifícios da Administração Pública Central�, propõe-se o HSOG, a 

reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a obter poupanças significativas. 



 

 

O âmbito desta operação é a execução de medidas que incidirão sobre os principais drivers de 

consumo energético, previstas no Relatório de Auditoria Energética e respetivo Certificado 

Energético, em conformidade com o Decreto-Lei nº 118/2013, de 20.08, e pelo Decreto-Lei nº 68-

A/2015, de 30.04. 

De acordo com as premissas base de elegibilidade do POSEUR foi desenvolvida uma lista de 

medidas de eficiência energética que permitem a subida do Certificado Energético em dois níveis e 

que garantem um racional económico positivo - condições definidas pelo Programa Operacional: 

· Conversão da Central Térmica 

Para a concretização desta medida prevê-se a substituição das caldeiras a nafta por caldeiras a 

gás natural. Pretende-se com esta solução, reduzir as emissões de CO2, reduzindo também os custos 

de manutenção. 

· Iluminação LED 

Procedeu-se à substituição de iluminação convencional, interior e exterior, por iluminação LED. 

Esta medida constitui-se como um fator determinante de eficiência energética. Através desta medida, 

reduziu-se o consumo de energia e os seus custos, com melhorias para o conforto dos utentes e 

colaboradores. Incrementou-se a segurança dos utilizadores nas áreas exteriores com iluminação 

mais adequada. 

· Isolamento Térmico das Coberturas 

Esta medida consiste em isolar termicamente a envolvente do edifício de forma a diminuir as 

perdas térmicas no inverno e os ganhos indesejáveis no verão, e eliminar pontos de condensações 

originados pelas pontes térmicas. Aplicou-se isolamento térmico nas fachadas horizontais com uma 

espessura e composição com condutibilidade térmica menor ou igual a 0,40 W/m².◦C. Esta medida 

veio resolver problemas de infiltrações em diversos locais do edifício, através da impermeabilização 

das coberturas. 

· Painéis Fotovoltaicos 

Considerou-se, nesta operação, a instalação de um sistema solar fotovoltaico, constituído por 

cerca de 800 módulos que correspondem a uma área total de 1.485 m². Com este sistema, estima-se 

uma produção anual de cerca de 453.000 kWh, de energia renovável. 

· Chillers 

Os sistemas de climatização representam uma fatia considerável dos consumos energéticos no 

HSOG. Durante as vagas de calor (cada vez mais frequentes), tem-se verificado que os Chillers podem 

atingir até cerca de 30% da totalidade do consumo energético do Hospital. 

Os equipamentos de arrefecimento existentes apresentam rendimentos térmicos baixos. As 

causas desse sub-rendimento são as avarias sucessivas, antiguidade e o tempo excessivo de 

funcionamento. Torna-se fundamental, por isso, proceder-se à aquisição de unidades novas, de alta 

eficiência para produção de água gelada. 



 

 

· Substituição de vãos envidraçados 

Esta medida consiste em reduzir as propriedades térmicas dos vãos envidraçados do hospital, 

de forma a diminuir as perdas térmicas no inverno, e também os ganhos indesejáveis no verão. Deste 

modo, propõe se a substituição de vãos envidraçados de vidro simples existentes por vãos com 

caixilharia com corte térmico e um Coeficiente de Transmissão de Calor com um valor máximo de 1,4 

W/m2.!C. 

· Central de Cogeração 

Os consumos energéticos do Hospital sugerem a adoção de soluções de produção de energia 

mais eficientes. Considerou-se a instalação de um sistema com produção combinada de eletricidade 

e aproveitamento de energia térmica (cogeração) - medida de elevada eficiência energética.  

Este sistema de produção de energia elétrica, com aproveitamento da energia térmica para as 

necessidades em aquecimento e arrefecimento, neste último caso, através de um chiller de absorção, 

conduz a economias significativas pelos consumos de energia primária. 

· Substituição de Unidades de Tratamento de Ar  

Prevê-se a substituição de cerca de 40 Unidades de Tratamento de Ar existentes por novas, 

energeticamente mais eficientes. Esta medida de melhoria influencia também os consumos 

referentes ao aquecimento do edifício, devido à recuperação de calor no ar extraído mais eficiente, 

levando a um menor consumo de outras fontes.  

Produção de Resíduos 

No âmbito do SILIAMB � Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, o HSOG efetua o 

registo da informação relativa aos resíduos produzidos através preenchimento dos Formulários do 

MIRR � Mapa Integrado de Registo de Resíduos. 

Os resíduos hospitalares são considerados em quatro grupos, em conformidade com o quadro 

legal em vigor: 

Grupo I - resíduos equiparados a urbanos; 

Grupo II - resíduos hospitalares não perigosos; 

Grupo III � resíduos hospitalares de risco biológico; 

Grupo IV � Resíduos hospitalares específicos. 

A produção crescente de resíduos hospitalares e complexidade da sua composição obriga a uma 

maior perceção do seu risco inerente, tornando imprescindível a adoção de procedimentos na área 

de gestão de resíduos que visem cada vez mais a sua redução, valorização e reciclagem. 

É dada especial atenção, através do cumprimento da norma interna de gestão de resíduos e da 

legislação em vigor, a que a triagem e acondicionamento dos resíduos hospitalares no HSOG sejam 



 

 

junto do local da sua produção e que no seu acondicionado seja clara a sua origem e grupo, dado que 

nem todos os resíduos produzidos apresentam a mesma perigosidade. 

Os resíduos hospitalares dos Grupos I e II, indiferenciados, são integrados em circuito camarário, 

com recolhas diárias. No caso dos recicláveis, estes são armazenados em ecocentro, devidamente 

contentorizados por tipologia, e a sua recolha é feita pela Entidade Gestora responsável pela recolha 

seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos urbanos da área onde se insere o HSOG. 

Ciente das vantagens inerentes à reciclagem na minimização da quantidade de resíduos que 

terão como destino final a depositação em aterro, o HSOG tende a tornar a triagem e contentorização 

desta tipologia de resíduos cada vez mais eficientes, através de ações de sensibilização aos 

colaboradores, otimização dos fluxos internos desde a produção ao armazenamento e adequação da 

contentorização. 

Esta gestão implica contactos estreitos e permanentes com as entidades que precedem à recolha 

de resíduos hospitalares, com o intuito de se otimizarem as recolhas e adequar a contentorização à 

tipologia de resíduos, aos quantitativos produzidos por serviço e às condições de armazenagem 

temporária de cada serviço. 

Efluentes Líquidos 

O HSOG dispõe de rede independente de efluentes líquidos passíveis de estarem infetados. Estes 

são encaminhados para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Infetadas onde passam por um 

processo de desinfeção por hipoclorito de sódio antes de serem introduzidos no coletor do sistema 

municipal de águas residuais. 

Reservatório de Águas Pluviais 

O HSOG possui um reservatório de recolha de águas pluviais com um volume de cerca de 260 

m3. 

A rega dos jardins envolventes é efetuada com recurso à água armazenada neste reservatório, 

por bombagem programada e controlada. 

Recolha de óleos alimentares usados na cozinha 

Tendo em vista a mitigação de danos nas suas condutas, tanque de decantação de gorduras 

alimentares e Estações de Tratamento de Águas Residuais, o HSOG recolhe, em recipientes próprios, 

os óleos alimentares usados, produzidos na sua cozinha, dando assim cumprimento à legislação em 

vigor que resulta num conjunto de normas que visam a implementação de circuitos de recolha 

seletiva de óleos alimentares usados, o seu correto transporte, tratamento e valorização, por 

operadores licenciados para o efeito. 

Óleos minerais usados 

O HSOG estabeleceu protocolo de recolha dos seus óleos minerais usados com a SOGILUB � 

Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Alimentares Usados, Lda., dando cumprimento à legislação 

em vigor, que estabelece um conjunto de normas de gestão que visam a criação de circuitos de 



 

 

recolha seletiva de óleos usados, o seu correto transporte, armazenamento temporário, tratamento 

e valorização, dando especial relevância à valorização através da regeneração. 

 

Questões sociais 

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE, tem procurado reforçar o envolvimento e o 

sentido corporativo dos seus profissionais, e afirmar o seu papel na sociedade com a realização de 

várias iniciativas conjuntas. Neste âmbito, destacam-se as seguintes atividades e eventos realizados 

em 2020 com o HSOG a ter um papel ativo em termos de políticas de cariz social, sendo que por força 

do contexto da pandemia COVID-19 as iniciativas presenciais foram substancialmente menores 

relativamente aos anos anteriores. 

· Conferências | Humanização na Saúde 

O HSOG promoveu uma conferência sobre �Humanização na Saúde�, cujo orador foi o Prof. 

Doutor Filipe Almeida, Médico Pediatra e Diretor do Serviço de Humanização do CHU São João, que 

teve lugar no dia 11 de fevereiro de 2020, no auditório do Hospital, dirigida aos profissionais de 

saúde e à comunidade vimaranense. 

Como o próprio nome indica, este evento teve como objetivo abordar a importância da 

humanização na prestação dos cuidados de saúde. A humanização na saúde significa o respeito e 

conforto à pessoa humana e na criação de boas práticas de assistência. 

· Evento formativo | 3.ª Reunião Interdisciplinar: �Família e eu� eu e a relação� 

No dia 3 de março de 2020 realizou-se a 3ª Reunião Interdisciplinar: �Família e eu� eu e a 

relação� no Auditório do HSOG, promovida pelo Serviço de Pedopsiquiatria do HSOG, dirigida 

essencialmente a profissionais da área da saúde mental da infância e da adolescência. 

Neste evento foram debatidos os temas �Genética e epigenética na psicopatologia da Infância e 

Adolescência�; �Vinculação e modelos de comunicação na família�; �O fenómeno do contágio social�; 

entre outros. 

· Projeto formativo | EDUCAR PARA NASCER � Preparação para a parentalidade à distância�  

O processo do nascimento é intrínseco ao viver da humanidade, influenciado pela cultura e meio 

em que a mulher se encontra inserida, razão pela qual, a gravidez, trabalho de parto, parto e 

puerpério são vivenciados com maior ou menor intensidade, refletindo direta ou indiretamente a 

filosofia de vida de cada indivíduo. Para que a intervenção de enfermagem seja mais abrangente nesta 

etapa de vida marcante, é importante que os cuidados sejam direcionados no sentido de atender aos 

desejos da mulher/família, proporcionando um ambiente seguro, respeitando o bem-estar, a 

identidade e as suas preferências pessoais.  

Ao longo dos 9 meses de gravidez, os pais têm um tempo excecional para se prepararem e se 

consciencializarem das suas novas funções, novos papéis e para se tornarem capazes e responsáveis 



 

 

para cuidar do filho. Este processo de transição não só vem modificar a identidade, papeis, funções 

dos pais assim como de toda a família.  

O nascimento de um filho é o princípio de um processo de mudança que não envolve só o casal, 

mas todos os elementos da família. As alterações que começam com a gravidez ou até mesmo com o 

planeamento desta prolongam-se durante o período gestacional, parto e pós-parto, surgindo na 

família o conceito de parentalidade.  

Nesse contexto, o Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães iniciou em janeiro de 2020 o 

projeto �Educar para Nascer� que consiste na preparação dos pais para o parto e para a parentalidade 

(aplicável apenas a situações de gravidez de risco acompanhadas pelo HSOG). Essa preparação é feita 

através de um curso composto por 10 sessões de formação (atualmente on-line) onde são 

apresentados vários conteúdos teórico-práticos relacionados com aspetos essenciais da gravidez, 

parto, amamentação, cuidados no pós-parto e com o recém-nascido, dinâmica do casal e família.  

· Projeto Institucional | O OUTRO LADO � O lado do HSOG que não conhece 

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães (HSOG) iniciou em julho/2020 um projeto 

denominado por «O OUTRO LADO � O lado do HSOG que não conhece» que visa mostrar à 

comunidade o trabalho que é feito por um conjunto de serviços/profissionais que de uma certa forma 

não estão na dita �linha da frente�, mas que, como todos os outros, são fundamentais para a atividade 

de qualquer Hospital.  

Foram realizadas um conjunto de reportagens por órgãos de comunicação social a locais nunca 

vistos, mesmo por aqueles que trabalham na instituição. Muitos desses serviços, integrados nas áreas 

de apoio clínico e técnico, apoio à gestão e logística, ensino, formação e investigação, foram e são 

fundamentais no combate à pandemia atual.  

· Em 2020 foram ainda realizadas outras iniciativas, sinalizando-se as seguintes 

comemorações:  

- Dia Mundial da Criança; 

- Semana Mundial de Aleitamento Materno; 

- Dia Mundial da Higiene das Mãos; 

- Dia Mundial da Fisioterapia; 

- Dia Internacional do Enfermeiro; 

- Dia Internacional da Família; 

- Dia Mundial da Segurança do Doente; 

- Dia Mundial da Prematuridade; 

- Dia Mundial da Diabetes; e 

- Mês Rosa. 

 



 

 

Questões relativas aos trabalhadores, igualdade entre mulheres e homens, à não 

discriminação e ao respeito dos direitos humanos 

As políticas de recursos humanos do HSOG seguem as orientações vinculativas legais e/ou 

emanadas pela Tutela. 

A margem de atuação revela-se mínima, dados os constrangimentos de contratação de recursos 

humanos e os impedimentos legais de valorização remuneratória, seja decorrente do 

reposicionamento, seja decorrente de promoções. 

Não obstante, o HSOG, procurou, sempre que possível, adaptar as necessidades dos seus 

trabalhadores à atividade desenvolvida. 

No que respeita à política de igualdade seguida, e em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da 

Constituição, o HSOG enquanto entidade empregadora do Setor Empresarial do Estado, promove 

ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 

emprego, na progressão profissional e ao nível remuneratório, providenciando escrupulosamente no 

sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

 

Questões relacionadas com combate à corrupção e à tentativa de suborno 

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, que 

pretende sistematizar o sistema de gestão de riscos do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, 

EPE, estão identificados os riscos relevantes, é efetuada a respetiva avaliação, quer em termos de 

probabilidade de ocorrência, quer em termos de impacto expectável, assim como são identificadas 

as medidas preventivas e/ou corretivas a adotar como resposta aos riscos elencados, para cada uma 

das áreas analisadas. 

 

Indicadores-chave de desempenho relevantes para a atividade 

Mais de 95% da atividade assistencial realizada pelo HSOG é prestada a utentes do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), no âmbito do Contrato-Programa celebrado, anualmente, entre o hospital 

e a Tutela. 

No Contrato-Programa, de acordo com as instruções emanadas pela ACSS nos Termos de 

Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020, no que se refere às 

orientações e objetivos estratégicos de gestão no âmbito da prestação de serviços e cuidados de 

saúde, é contratualizada a atividade assistencial a prestar ao SNS, bem como o respetivo 

financiamento. 

É, ainda, definido no Contrato-Programa o orçamento económico inerente à execução da 

atividade assistencial e as metas para os objetivos de acesso, qualidade assistencial, eficiência 

económico-financeira e objetivos regionais, que permitem aferir o grau de cumprimento do Índice 



 

 

de Desempenho Global em função do qual são atribuídos os incentivos institucionais. Existem 

também indicadores específicos para o desempenho do Serviço de Urgência. 

Além disso, são previstas penalidades, associadas ao Contrato Programa, para o incumprimento 

dos indicadores estabelecidos nas seguintes áreas: promoção e adequação do acesso; reporte e 

publicação de informação de gestão; registo, consulta partilha e desmaterialização de processos; 

cobrança de receita; e desvio nos resultados financeiros. 

O Contrato-Programa de 2020 celebrado entre o HSOG, a ACCS e a ARS Norte, está disponível 

para consulta no site do hospital em http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/15/2020/09/HSOG_CP_2020.pdf. 

Adicionalmente, a ACSS, numa lógica de transparência e de partilha de informação,  disponibiliza 

no seu site indicadores de monitorização e de benchmarking das instituições do SNS, em 

http://www.acss.min-saude.pt/2017/01/27/monitorizacao-do-servico-nacional-de-saude/. 

  



 

 

Anexo 2 – Ata da reunião do CA com a aprovação do RGS 2020 

 

 

  



 

 

Anexo 3 – Relatório do Órgão de Fiscalização  

 

  

















 

 

Anexo 4 – Declarações de Participações Patrimoniais 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Anexo 6 – Organograma 

 


