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SIGLAS 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

ARSLVT Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

CHLC Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 

CHLO Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E.  

CUF Companhia União Fabril 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine  

EANM European Association Nuclear Medicine 

EBITDA 
Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization) 

EBMT European Group for Blood and Marrow Transplantation  

EPE Entidade Pública Empresarial 

ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 

ETC Equivalente a Tempo Completo 

FASP-SNS Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos a Fornecedores do SNS 

FSE Fornecimentos e Serviços Externos 

GDH Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

GHIPOFG Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil 

HDR High Dose Rate 

HOSIX Sistema de gestão da informação hospitalar 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IPO Instituto Português de Oncologia 

IPOLFG Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E. 

ISSO International Organization for Standardization 

MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MOnarCH Multi-Robot Cognitive Systems Operating in Hospitals 

MS Ministro da Saúde 

OECI Organization of European Cancer Institutes  

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira  

PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa  

PET-CT Tomografia por emissão de positrões-Tomografia computadorizada 

POCMS Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde 

RM 3T Ressonância magnética 3T 

RON Registo Oncológico Nacional 

SClINICO Sistema de Apoio ao Médico 

SiNATS Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

SNS Serviço Nacional de Saúde  

SONHO V2 Sistema de gestão administrativa hospitalar 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

STOM Sala de Tratamentos da Oncologia Médica 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TMRG Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

TOF Time-of-flight for PET CT 

UCA Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

UCI Unidade de Cuidados Intensivos 

UTM Unidade de Transplante de Medula 
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1. Mensagem do Conselho de Administração 
 

Os anos mais recentes foram tempos de enorme exigência e desafio para o 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG), bem 

como para a generalidade das organizações do setor público em Portugal. 

Concluída, em 2014, a fase mais visível do Programa de Assistência Económica e 

Financeira (PAEF), no próximo ano há que criar condições para reforçar o IPOLFG, 

mesmo considerando o enquadramento externo, em que as exigências para um 

apertado controlo da despesa pública se vão manter nos próximos anos. 

Apesar das restrições motivadas pela crise económica e pelo “ajustamento” das 

contas públicas, o IPOLFG conseguiu progressos assinaláveis na correção do 

desequilíbrio financeiro, manteve ou apresenta crescimento nos níveis de 

produção de cuidados de saúde, correspondendo ao aumento da procura, evitou 

degradação dos indicadores de acesso a consulta externa e a cirurgia, foi possível 

manter um nível de investimento na modernização das instalações e em 

apetrechamento tecnológico, que rondou os 5% do volume de receitas, aumentou 

significativamente o trabalho realizado em investigação clínica e manteve-se os 

volumes de formação profissional, com um aumento relevante da formação pós-

graduada médica. 

A criação do Grupo Hospitalar do Instituto Português de Oncologia Francisco 

Gentil (GHIPOFG) reforça, de forma evidente, o valor da marca IPO na sociedade 

portuguesa e abre uma janela de oportunidade para confirmar os IPO como 

instituições de referência na luta contra a doença oncológica. 

Esperam-se obter, em 2015, as condições necessárias para arrancar com a 

execução do chamado “Plano de Continuidade”. A reabilitação do edifício da antiga 

escola de enfermagem, concentrando aí todos os laboratórios; o reforço da 

capacidade cirúrgica, aumentando a dimensão do Bloco Operatório Central e o 

aumento da dimensão da Unidade de Transplantes de Medula com a sua instalação 

no “Pavilhão do Rádio” são projetos incluídos no Plano de Investimentos para 

2015, embora ainda não esteja assegurado o respetivo financiamento de forma 

definitiva. 

A reposição da capacidade do serviço de Radioterapia em 6 aceleradores 

(dimensão existente em 2009) e a inversão da tendência de redução de recursos 

humanos são também objetivos fundamentais para o ano de 2015. 

Estes elementos serão essenciais para voltar a dinamizar projetos de inovação 

organizacional e profissional. Em 2015, será preparado um novo plano estratégico, 

agora sem a limitação redutora de objetivos como diminuir oferta e cortar custos. 



 

 
6 

 

Esse momento, será a oportunidade de voltar a afirmar o IPOLFG na liderança da 

inovação nos modelos assistenciais e organizacionais, contribuindo para o sucesso 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

O ambiente de incerteza que caracterizou os últimos anos não desapareceu ainda. 

Permanecem dúvidas sobre se o financiamento do SNS, em 2015, é superior ou 

inferior a 2014 e ainda não são conhecidas, em toda a sua extensão, as 

consequências da “integração no perímetro orçamental dos hospitais EPE”, 

havendo legítimos receios que esta medida se traduza numa redução do nível de 

autonomia de gestão e num acréscimo de carga burocrática. Também os recentes 

anúncios de crescimento da oferta privada em Lisboa aumentam o risco de 

desnatação da procura e de forte concorrência pelos recursos humanos 

prestigiados. 

O IPOLFG tem conseguido, ao longo dos seus 91 anos de história, impor-se como 

“marca de excelência”, muito graças ao esforço e profissionalismo dos 

trabalhadores. Em 2015, há que consolidar o prestígio da instituição, a qualidade 

dos seus profissionais e desenhar uma estratégia baseada na inovação. 

 

 

 

Lisboa, dezembro de 2014 

 

O Conselho de Administração 
 
 
Presidente:  

 Francisco Ventura Ramos 

 
Vogais: 

 João Manuel Lopes de Oliveira – Diretor Clínico 

 Maria Teresa Fernandes de Jesus de Sousa Carneiro – Enfermeira Diretora 

 Sandra Cristina Gomes Gaspar – Vogal Executiva
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2. Enquadramento do Plano 
 
O Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG), 

criado em 1923, é uma instituição hospitalar de referência para a prestação de 

cuidados de saúde multidisciplinares e diferenciados, para o ensino e para a 

investigação na área da Oncologia.  

 

O IPOLF é um hospital público do SNS, pertencente ao sector empresarial do 

Estado, com natureza de entidade pública empresarial, consagrada no Decreto-Lei 

n.º 233/2005, de 29 de dezembro, na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 

244/2012, de 9 de novembro. Rege-se pelas normas do sector empresarial do 

Estado, com as especificidades próprias para o SNS e pelo regulamento interno em 

vigor e, a partir de 2015, pelas normas decorrentes da sua classificação como 

Entidade Pública Reclassificada da Administração Central, designadamente a 

integração no Orçamento do Estado, em equiparação aos Serviços e Fundos 

Autónomos. 

 

Na dependência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARSLVT), com quem contratualiza o principal instrumento de financiamento, de 

política e de gestão hospitalar, promove o acesso a doentes das regiões do Alentejo 

e Algarve, bem como das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O IPOLFG 

recebe e presta, ainda, cuidados a doentes provenientes dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Tem mantido a tendência de crescimento em 

todas as linhas de atividade, recebendo uma média superior a 20% dos novos 

casos de cancro das regiões acima referidas, o que faz do IPOLFG a maior 

instituição no tratamento da doença oncológica no sul de país. 

 

O IPOLFG detém acreditação pela Organization of European Cancer Institutes 

(OECI) como Clinical Cancer Center, encontra-se, atualmente, em processo de 

obtenção da acreditação como Comprehensive Cancer Centre. A maioria dos seus 

serviços estão igualmente certificados e dispõe de reconhecimento externo, por 

parte de utentes, profissionais e comunidade académica e científica. 

 

Estruturalmente, o IPOLFG, fruto de indecisões estratégicas ao longo da década 

passada, tem vindo a proceder à requalificação e humanização das suas 

instalações. Contudo, dispõe ainda de instalações desadaptadas e um nível de 

apetrechamento tecnológico considerado insuficiente. 

 
  

 

ENQUADRAMENTO 

DO PLANO 
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2.1. Missão, Visão e Valores 
 
 

Missão 

A missão do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil E.P.E 

(IPOLFG) foca-se na prestação de cuidados de saúde de excelência, em todos os 

domínios da sua intervenção, na promoção e contributo para o ensino pré e pós 

graduado e no incentivo à investigação, pautando-se por princípios científicos, de 

humanização, de motivação e pertença para os cidadãos e para os profissionais. 

 

Visão 

O IPOLFG é um hospital oncológico que tem como visão constituir-se como modelo 

de referência para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na prestação de cuidados, no 

ensino pré e pós graduado e na investigação. 

O IPOLFG afirma-se na criação de valor através de políticas de sustentabilidade, 

eficiência e reconhecimento externo. 

 

Valores 

Os valores evidenciam o compromisso do IPOLFG em conduzir a sua atividade no 

melhor interesse dos doentes que serve.  

 Respeito pelos doentes e práticas humanizadoras; 

 Respeito pelas regras para acesso dos doentes; 

 Padrões técnicos de excelência (certificação internacional); 

 Inovação e melhoria contínua de qualidade; 

 Valorização dos trabalhadores; 

 Eficiência. 

 
 

2.2. Análise da envolvente interna e externa 
 

A análise da envolvente interna e externa identifica as razões que explicam o 

prestígio do IPOLFG, bem como as debilidades que importa colmatar. 

 

Pontos Fortes 

 Instituição com credibilidade reconhecida no tratamento da doença 

oncológica. 

 Competência técnica com forte componente humanista. 

 Centro de referência no tratamento especializado de doença oncológica 

rara. 



 

 
10 

 

 Ensino e formação diferenciado na área oncológica, com uma visão 

multidisciplinar privilegiada. 

 Profissionais dedicados e altamente treinados na doença oncológica, 

competentes e com uma qualidade técnica bem reconhecida a nível 

nacional. 

 Abordagem multidisciplinar do doente oncológico, fornecendo a melhor 

coordenação e integração de cuidados, em todas as fases da doença. 

 Enorme variedade de áreas de excelência, muitas com reconhecimento 

internacional. 

 Humanização e atenção ao doente e seus familiares. 

 Ligação estreita entre a clínica e a investigação. 

 Maximização da eficiência, através do controlo de custos. 

 

 

Pontos Fracos 

 Instalações envelhecidas com estruturas adaptadas, algumas em mau 

estado de conservação. 

 Incapacidade de dar resposta adequada às necessidades dos clientes em 

termos de tecnologia (Radioterapia, Radiologia). 

 Fraca informatização dos processos. 

 Existência de lista de espera nas diferentes valências de tratamento, 

particularmente cirurgia. 

 Ausência de autonomia de gestão, através de medidas centralizadoras, 

nomeadamente na gestão de recursos humanos. 

 

 

Oportunidades 

 Reforço da imagem positiva do IPOLFG junto da comunidade, através de 

rastreios à população e intervenção preventiva de determinados tipos de 

cancro. 

 Reforço da articulação entre a instituição e outras entidades do SNS dentro 

da rede de referenciação. 

 Desenvolvimento de parcerias estratégicas com os outros IPO, assim como 

com outras organizações, de forma a maximizar a utilização de recursos e 

disseminação de boas práticas. 

 Requalificação das instalações do Instituto, tendo em conta as necessidades 

específicas dos utentes. 

 Continuação da renovação do parque tecnológico. 
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Ameaças 

 Abertura de instituições de saúde privadas com ampla capacidade de 

resposta. 

 Saída de profissionais especializados da instituição, com escassez de 

recursos humanos no mercado para suprir as necessidades. 

 Crise económico-financeira - política de restrição orçamental, com forte 

ameaça à capacidade de continuar a reduzir custos, sem afetar o nível de 

produção de cuidados. 

 

 

 

2.3. Principais realizações do exercício anterior 
 
Os desafios colocados ao SNS, no âmbito do PAEF, conduziram a um processo de 

mudança e ajustamento e a uma fortíssima redução da despesa pública. Os 

hospitais acompanharam este movimento, tendo em vista a qualidade e 

desempenho dos cuidados e a maximização da eficiência. 

 

Neste enquadramento, a atividade em 2014 teve como finalidade manter o IPOLFG 

como hospital de referência para a prestação de cuidados de saúde 

multidisciplinares e diferenciados, no ensino e na investigação no domínio da 

oncologia.  

 

Do ponto de vista da oferta de cuidados, destaca-se o crescimento nas consultas 

externas, com o valor mais elevado do último triénio, registando um aumento face 

ao período homólogo de 16.000 consultas. Ao nível do internamento verifica-se um 

crescimento de cerca de 4%, face ao período homólogo, consubstanciado na 

realização de mais 452 internamentos. No que diz respeito ao hospital de dia, a 

comparabilidade da série foi quebrada pelas alterações na classificação, 

introduzidas em 2013, encontrando-se em fase de estabilização. A diminuição dos 

tratamentos de quimioterapia verificados em 2014 deve-se à diminuição do 

número de doentes em tratamento ambulatório na pediatria e ao aumento da 

complexidade dos doentes e dos tratamentos de longa duração. Também nesta 

atividade a alteração nas regras de codificação comprometem a comparabilidade. 

Importa salientar a recuperação da atividade cirúrgica, com particular destaque 

para a cirurgia do ambulatório (mais 7,3%). 

 

Ao nível da requalificação das infraestruturas e renovação do parque tecnológico, o 

ano de 2014 foi marcado pela aquisição, embora com impacto produtivo e 

financeiro a registar-se em 2015, de dois aceleradores lineares que permitirão 

reduzir a dependência do IPOLFG face a entidades externas prestadoras deste tipo 

de cuidados. A instalação deste equipamento permitirá internalizar o tratamento 
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de aproximadamente mais 500 doentes/ano. Da mesma forma, a aquisição em 

curso de um equipamento de ressonância magnética nuclear vai melhorar 

significativamente a qualidade do diagnóstico por imagem e diminuir a 

dependência de terceiros e o recurso a atividade adicional. Também em 2014 

entrou em funcionamento o equipamento de PET-CT que posiciona o IPOLFG como 

a única instituição pública a dispor desta tecnologia no sul do país, permitindo, por 

um lado acompanhar a evolução tecnológica e a utilização de novos radio 

fármacos, bem como a extensão a outras áreas clínicas e, por outro lado, aumentar 

o acesso a esta tecnologia em cerca de 600 pedidos externos/ano, garantido a 

resposta adequada ao aumento da procura interna. Neste domínio, foi celebrado 

um protocolo de cooperação com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. (CHLN). 

 

No que diz respeito a infraestruturas, foram efetuadas obras de remodelação do 

sistema alimentador de energia, requisito essencial para o processo de 

modernização tecnológica, e concluíram-se as obras de remodelação do 

internamento do piso 4 do pavilhão central. 

 

Embora tenha sido previsto para 2014, o início das obras de intervenção do plano 

de continuidade do IPOLFG (que integra a concentração da área laboratorial no 

antigo edifício da escola de enfermagem, a renovação do bloco operatório central e 

a requalificação das áreas sobrantes), dificuldade na obtenção de financiamento 

apenas permitiu avançar com o projeto de arquitetura do novo edifício, 

transitando como objetivos para 2015. 

 

O processo de ajustamento da sustentabilidade financeira, iniciado em 2012, foi 

mantido em 2014, tendo-se observado decréscimos homólogos em todas as 

rubricas, com materialidade relevante. Excetuam-se os subcontratos, devido ao 

aumento das necessidades de contratação externa na área da radioterapia, 

resultante da alteração regional na referenciação dos doentes do Centro Hospitalar 

de Lisboa Central, E.P.E (CHLC), com integração da produção no IPOLFG. Importa 

salientar que, mesmo com redução de 8,3% de efetivos em três anos, há uma 

redução homóloga de 11,4% nos custos com horas extraordinárias.  

 

Ao nível dos proveitos, em novembro de 2014 registou-se uma variação homóloga 

positiva de 7,4%, que se deve à atribuição de uma verba específica de convergência 

para viabilizar o processo de aquisição dos aceleradores lineares em 2014 e à 

reposição do acréscimo de custos com pessoal decorrente do acórdão do Tribunal 

Constitucional. 

 

No que diz respeito à colaboração institucional realça-se a criação do Grupo 

Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, composto pelos três 

IPO, através da Portaria n.º 76-B/2014, de 26 de março. Pretende-se desenvolver a 

coordenação das atividades de prestação de cuidados de saúde, de formação de 
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profissionais, de investigação em oncologia e de registo oncológico da 

responsabilidade dos hospitais do grupo, bem como, as ações de prevenção 

primária, secundária e de rastreio, em colaboração com os demais serviços, 

organismos e entidades do SNS, apoiando-os no âmbito da oncologia. 

 

Também em 2014, foram celebrados protocolos de colaboração em algumas 

especialidades, nomeadamente na Radioterapia, com a referenciação dos doentes 

do CHLC; na área das neurociências, com o CHLC e com o CHLO, para a 

referenciação de doentes da neurologia e neurocirurgia e com a ARSLVT, na área 

da neurofisiologia; na Ginecologia com o Hospital do Espirito Santo de Évora; na 

Anatomia Patológica com o Hospital CUF Descobertas. 

 

Em relação à formação médica pós graduada, o IPOLFG recebeu 85 internos, dos 

quais 23 para oncologia médica e 11 para hematologia.  

 

Foi celebrado um protocolo com a Universidade Católica Portuguesa, que permitiu 

o acesso, em condições vantajosas, à frequência do curso de pós-graduação em 

Enfermagem Oncológica e a diferentes outras formações na área do direito da 

saúde, da ética e deontologia e da investigação. No âmbito da colaboração na 

 formação pré e pós-graduada de estudantes em ensino clínico de diferentes 

escolas do país, com especial  destaque para a Universidade Católica Portuguesa e 

para a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), foram envolvidos cerca 

de 50 enfermeiros de todos os serviços  de internamento e também das áreas de 

ambulatório e hospital de dia. Importa ainda referir a aceitação, por parte da 

Ordem dos Enfermeiros, das  candidaturas do serviço de Cirurgia Geral e da 

Unidade de Transplante Medular ao reconhecimento da idoneidade  formativa dos 

contextos de prática clínica e cuja rede estará a funcionar ao longo de 2015. É 

também de mencionar  as inúmeras participações de enfermeiros do IPOLFG com 

 a academia, quer em júris de atribuição de grau, quer em atividades letivas, quer 

na formação de pares em áreas de excelência como  sejam a das feridas, dos 

cuidados paliativos, dos cuidados a pessoas com estomas, entre outras.   

 

Ainda referente ao ensino e formação, foram promovidos no IPOLFG, 21 estágios 

profissionais, nas áreas da Radioterapia, Radiologia e Cardiologia. Os profissionais 

do IPOLFG participaram em 63 estágios curriculares, no âmbito da Cirurgia Geral, 

Pediatria, Medicina Física e de Reabilitação, Laboratório de Citologia e 

Radioterapia. 

 

Ao nível da investigação, dinamizou-se a colaboração entre investigadores, clínicos, 

instituições e demais entidades para produção de informação científica relevante 

na promoção da equidade, no acesso e na difusão de boas práticas, cuja 

discriminação será amplamente apresentada no anuário de investigação e no 

relatório de gestão.  
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Transversalmente à estrutura organizacional, em 2014, em parceria com a SPMS, 

deu-se início aos trabalhos de migração para a plataforma SONHO V2, que visam 

substituir as funcionalidades e módulos associados ao sistema HOSIX. Este projeto, 

pela complexidade e entidades envolvidas, apenas ficará concluído em meados de 

2015. 

 

Em termos de reconhecimento externo, o ano de 2014 ficou marcado pela 

manutenção dos processos de acreditação e de certificação, designadamente os 

tendentes à acreditação como Comprehensive Cancer Centre, pela OECI. 

 

Destaca-se, pelo caráter de inovação e parceria, o projeto Multi-Robot Cognitive 

Systems Operating in Hospitals (MOnarCH), desenvolvido em parceria com o 

Instituto Superior Técnico e o serviço de pediatria., É um projeto científico 

financiado pela Comunidade Europeia ao abrigo do 7.º Programa Quadro, que se 

centra na utilização de robots em interação com as crianças em meio hospitalar. 
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3. Principais objetivos para 2015 
 

3.1. Principais desafios para 2015 
 

Em 2015, o foco encontra-se no reforço do modelo de organização interna, na 

modernização de instalações e equipamentos e na inversão da tendência de 

diminuição de força de trabalho. 

 

Nos últimos anos, o IPOLFG assistiu à redução de 198 efetivos, distribuídos pelas 

diferentes categorias profissionais. O processo de autorizações, em matéria de 

gestão de pessoal, associado aos constrangimentos orçamentais, tem sido e antevê-

se continuar a ser, um exercício delicado e demorado, pelo compromisso potencial 

associado à qualidade da prestação de cuidados e pelos constrangimentos 

causados à gestão. 

 

O fluxo de saídas, por aposentação e denúncia de contrato, aliado à morosidade do 

processo de substituição, constrange fortemente a implementação de decisões de 

gestão, com maior ou menor impacto no funcionamento do hospital, 

designadamente a implementação de uma nova estrutura organizacional, com 

melhorias de eficiência na gestão de processos. 

 

Para o ano de 2015, foi aprovado pela tutela1 o mapa de pessoal do IPOLFG. Este 

mapa, elaborado em conformidade com a estratégia do hospital, procurou reforçar 

as equipas com profissionais mais diferenciados, prevendo um aumento de pessoal 

médico, de enfermagem e de técnicos superiores, privilegiando diretamente a 

atividade primordial do IPOLFG. Mesmo assim, estima-se que o número total de 

efetivos seja inferior em relação ao número existente no ano 2012.  

 

O IPOLFG reduziu significativamente, desde 2011, os custos operacionais (em 

cerca de 14 M€), sem redução de atividade ou da qualidade percebida dos 

cuidados prestados e com fortes limitações na autonomia de decisão, destacando-

se as consequências provenientes do impedimento na utilização das verbas de 

capital estatutário, que obrigaram à adoção de alternativas financeiramente lesivas 

para a instituição.  

 

Os trabalhos realizados ao longo dos últimos anos permitiram criar condições para 

que, em 2015, o IPOLFG prossiga a trajetória de consolidação orçamental. Para tal, 

no plano de reforço e modernização tecnológica, é decisiva a entrada em 

                                                 
1
 Despacho n.º 185/2014, de 26 de agosto, do Secretário de Estado da Saúde. 
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funcionamento do 5.º e 6.º aceleradores lineares para o serviço de radioterapia, 

prevista para março e junho de 2015, cujo processo de aquisição se encontra a 

decorrer. A instalação de um equipamento de Ressonância Magnética no serviço de 

radiologia será mais um contributo para este processo, possibilitando a redução do 

recurso a prestadores externos, em ambos os casos. 

 

Destacam-se como importantes desafios para 2015, o início das obras no edifício 

da antiga escola de enfermagem, com vista a concentrar toda a área laboratorial, o 

início das obras de expansão do bloco operatório e, ainda, a nova Unidade de 

Transplante de Medula. Importa referir que, embora sem certeza quanto à fonte de 

financiamento a utilizar, encontra-se expresso nos destaques do programa 

orçamental da saúde para 20152 a intenção de viabilizar, como investimento 

seletivo, a recuperação do edifício do IPOLFG e a aquisição dos aceleradores 

lineares.  

 

O resgate das unidades de participação do Fundo de Apoio ao Sistema de 

Pagamentos a Fornecedores do SNS (FASP-SNS), realizado em dezembro de 2014, 

será, como anteriormente deliberado, totalmente afeto a despesas de investimento 

e contribuirá para viabilizar os objetivos definidos.  

 

Em termos organizacionais, os principais objetivos centram-se em aumentar a 

concretização da organização matricial dos serviços clínicos, na simplificação da 

estrutura de apoio logístico e no reforço dos sistemas de informação, quer na 

vertente de infraestruturas, quer na vertente aplicacional. Em todos estes aspetos, 

visa-se assumir uma cultura de inovação permanente, como elemento chave do 

sucesso da organização. 

 

Finalmente, não pode deixar de ser sublinhado que, em 2015, será preparado o 

próximo plano estratégico e, como tal, um ano decisivo para revisão e avaliação 

dos objetivos previamente definidos.  

 

 

3.2. Principais linhas e ações estratégicas para 2015 
 
No cenário de constante mudança em que os processos de planeamento são 

elaborados e em conformidade com os desafios atrás apresentados, cumpre agora 

enquadrar os eixos e as ações estratégicas a dar continuidade ou a desenvolver em 

2015. Assim, reforçar-se-ão as bases para que o IPOLFG se mantenha como pilar 

sustentável do SNS, na área oncológica, com especial enfoque na reposição de 

recursos humanos, na modernização tecnológica (conclusão do plano da 

                                                 
2 Disponível em: http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/13EC96B7-DEBB-4F6A-9F62-

2E2FD9B44E66/0/ApresentacaoOE15_03112014_MS.pdf  

http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/13EC96B7-DEBB-4F6A-9F62-2E2FD9B44E66/0/ApresentacaoOE15_03112014_MS.pdf
http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/13EC96B7-DEBB-4F6A-9F62-2E2FD9B44E66/0/ApresentacaoOE15_03112014_MS.pdf
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radioterapia e expansão da capacidade instalada na radiologia) e na 

implementação do plano estratégico dos sistemas de informação e comunicação. 

 

Globalmente, consideraram-se medidas em todos os eixos estratégicos definidos 

no Plano Estratégico 2013-2015, atualizado pelo Plano Estratégico 2015-2016, 

cujas medidas e indicadores de resultados a trabalhar globalmente em 2015, 

incorporam as iniciativas e propostas apresentadas nos planos de atividades dos 

serviços do IPOLFG. 

 

 

 

Eixo 1 – Reforma Hospitalar 

 

Ação1: Ajustamento de camas de agudos 

A atual alocação de camas é adequada às necessidades da população abrangida, 

pelo que não se prevê qualquer redução na capacidade de internamento.   

 

Ação 2: Ajustamento de recursos humanos 

Conforme é demonstrado no exercício de benchmarking hospitalar que a 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) divulga, o IPOLFG 

apresenta elevados “índices de eficiência”, quando comparado com outros 

hospitais públicos, ao nível dos indicadores de produtividade de médicos e 

enfermeiros. Fica, assim, evidenciado que não existe margem disponível para 

continuar a reduzir custos com pessoal e, em simultâneo, aumentar os níveis de 

atividade. Em 2015 é imperioso dotar as equipas, particularmente as diretamente 

relacionadas com a prestação de cuidados, de mais recursos humanos, mantendo-

se o esforço de contenção de utilização de trabalho extraordinário. 

 

Ação 3: Sistemas de Informação 

Por razões de qualidade e segurança da informação clínica, médica e de 

enfermagem, é manifesta a necessidade de reforçar os trabalhos relacionados com 

os sistemas de informação e de implementação do processo clínico eletrónico, 

enquanto instrumento facilitador e uniformizador dos processos de informação e 

de comunicação intra e inter-equipas. Em conformidade, define-se que o 

investimento em sistemas de informação é uma prioridade para os próximos anos. 

 

Com a alteração da direção do serviço de gestão de sistemas e tecnologias da 

informação, o ano de 2015 proporciona condições para a implementação de um 

conjunto de melhorias, identificadas no plano de continuidade de negócio da área, 

que exigem investimentos específicos adicionais.  
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Ação 4: Qualidade 

O reforço da qualidade dos serviços prestados e da prática clínica é também uma 

prioridade para o IPOLFG. Para o efeito, dar-se-á continuidade às ações 

programadas para o triénio 2013/2015, designadamente a conclusão do processo 

de acreditação pela OECI, como “Comprehensive Cancer Center”, bem como as 

auditorias clínicas e avaliações das práticas e tecnologias em saúde. 

 

Ação 5: Modelo de Governação 

O IPOLFG pretende reforçar a estrutura matricial ao nível da organização interna, 

aprofundando a abordagem baseada em grupos multidisciplinares por patologia e 

a concentração de processos e tomada de decisão ao nível administrativo com uma 

estrutura mais reduzida. 

 

 

Eixo 2 – Estrutura Física e Aumento da Capacidade Instalada 

 

Ação 1: Conclusão da Requalificação das áreas de internamento 

Em 2015 concluir-se-á a remodelação do 3.º piso de internamento do pavilhão de 

medicina, terminando assim o programa de requalificação dos espaços destinados 

a internamento dos doentes. 

 

Ação 2: Requalificação do Edifício da antiga Escola de Enfermagem, 

concentrando todos os serviços laboratoriais 

Em conformidade com o anunciado no programa orçamental da saúde para 2015 e 

das negociações encetadas com o Ministério da Saúde desde 2012, na perspetiva 

de obtenção do devido financiamento, o IPOLFG prevê concretizar em 2015 o 

projeto de requalificação do edifício da antiga escola de enfermagem, por forma a 

concentrar toda a área laboratorial, que atualmente se encontra dispersa por 

diversos edifícios e pisos. 

 

Estas intervenções permitirão reduzir custos, nomeadamente quanto a 

equipamentos, instalações técnicas, áreas de armazenamento e recursos humanos. 

 

Ação 3: Requalificação e alargamento das áreas cirúrgicas 

Em linha com o referido na ação anterior, pretende-se proceder à remodelação do 

bloco operatório, centralizando o bloco operatório no piso 2 do pavilhão central, 

dotando-o de salas de operações para cirurgia convencional e cirurgia de 

ambulatório, recobros e adequados e independentes circuitos de sujos e limpos, 

bem como todas as áreas de apoio, melhorando consideravelmente as condições de 

segurança e de otimização de recursos. 
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Em paralelo, será adaptado o serviço de esterilização, com dimensão, condições e 

equipamentos com capacidade para dar resposta ao aumento de salas e ao 

consequente aumento da produção. 

 

Ação 4: Requalificação do Serviço de Radioterapia 

Em 2015 concretizar-se-á a instalação dos 2 aceleradores lineares que permitirão 

repor a capacidade do serviço para 6 equipamentos e proceder à transferência da 

braquiterapia do pavilhão de rádio, onde atualmente funciona, para o pavilhão de 

radioterapia. 

 

Ação 5: Reorganização dos serviços de ambulatório programado 

Em linha com o referido na ação 2, em 2015 iniciar-se-á o projeto de remodelação 

de toda a área de hospital de dia, atendimento não programado e sala de 

tratamento da oncologia médica (STOM), atualmente a funcionar provisoriamente 

em contentores, adaptados para o efeito. 

 

Prevê-se também dar início à elaboração dos projetos para melhorar as condições 

de funcionamento dos serviços de consulta externa, de libertação dos espaços 

atualmente ocupados pelos laboratórios. 

 

Ação 6: Requalificação da Unidade de Transplante de Medula (UTM) 

Pela sua importância na atividade do IPOLFG, pretende-se concentrar a área 

relativa à Unidade de Transplante de Medula (UTM) viabilizando o aumento da sua 

capacidade de resposta à procura crescente que se regista.  

 

 

Eixo 3 – Reforço da “marca” IPO 

 

Ação 1: Normalização de Procedimentos e Consumos 

Através da operacionalização de decisões ao nível do Grupo Hospitalar Instituto 

Português de Oncologia Francisco Gentil (GHIPOFG), será possível promover a 

normalização da atividade hospitalar e assim reforçar a identidade da marca IPO e 

alcançar ganhos de qualidade e financeiros, decorrentes, nomeadamente, da 

homogeneidade de protocolos e perfis de consumo. 

 

A normalização de procedimentos passa pela definição de catálogos únicos de 

aquisição de bens e serviços (p.ex: clínico, administrativo, hoteleiro, informático), 

que vai permitir uma redução imediata de custos, mas também o reforço das 

negociações em conjunto. A normalização de procedimentos incide igualmente 

sobre a forma como se prestam e como se garante a qualidade dos cuidados de 

saúde, bem como na forma como as instituições se relacionam com os utentes. 

Assim, áreas como a segurança do doente, gestão do risco clínico e não clínico, 

infeção hospitalar, admissão e alta, comunicação, entre outras, são fundamentais 
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neste processo que, em última análise, visa reforçar a confiança da sociedade 

relativamente à atividade desenvolvida pelo GHIPOFG. 

 

Ação 2: Protocolos Clínicos Comuns 

A definição de protocolos clínicos de diagnóstico / estadiamento / tratamento / 

seguimento comuns no GHIPOFG, além de promover a desejável equidade no SNS, 

contribui para a adoção de melhores práticas por outras unidades de saúde, uma 

vez que os IPO se posicionam como referenciais técnicos. 

 

Ação 3: Carteira de serviços integrada 

A definição de uma carteira de serviços integrada permitirá utilizar, de uma forma 

mais racional, os recursos existentes, ao mesmo tempo que promove o acesso dos 

doentes a um maior leque de cuidados. Esta medida permite igualmente elevar a 

qualidade da prestação dos cuidados, uma vez que, de forma natural, serão os 

serviços mais evoluídos em termos técnicos a liderar esta oferta dentro do grupo. 

A sua concretização depende da iniciativa dos serviços regionais e centrais do 

Ministério da Saúde. 

 

Ação 4: Sistemas de informação 

Sendo as necessidades em tecnologias da informação dos três institutos muito 

semelhantes, o objetivo é a implementação de uma estratégia comum que permita 

potenciar benefícios quer na área clínica, quer na de gestão dos recursos. A adoção 

de sistemas compatíveis, facilitadores da partilha e análise da informação, 

influenciará positivamente os processos de tomada de decisão, quer ao nível 

clínico, quer ao nível administrativo. 

 

A constituição do Registo Oncológico Nacional (RON), sediado no IPOLFG, será um 

passo importante no SNS e na criação de centros de referência oncológicos, 

contribuindo para operacionalizar modelos de avaliação e monitorização de 

procedimentos e tecnologias.  

 

Está programada a colaboração com o Sistema Nacional de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde (SiNATS) a desenvolver pelo INFARMED. 

 

Ação 5: Influenciar o desenho de práticas em oncologia 

Desenvolver, praticar e disseminar modelos operacionais que concretizem a 

multidisciplinaridade própria da Oncologia e a sistematização atual da ciência 

clínica nos processos assistenciais e da investigação. Para tal, serão os percursos 

de cuidados inventariados, explicitados e redelineados de forma ordenada mas 

crítica, visando a adequação das intervenções, o equilíbrio entre riscos e benefícios 

e o uso apropriado dos recursos, permitindo a respetiva monitorização, a revisão 

dos resultados, a transparência e a responsabilização e facilitando ações prontas, 

corretas e coordenadas dos diversos intervenientes. 
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Eixo 4 – Aumento da Eficiência (controlo de custos) 

 

Ação 1: Apoio à decisão económica 

Implementação de modelos de avaliação e monitorização da utilização de 

tecnologias, em articulação com o SINATS, a partir do Registo Oncológico Nacional 

(RON). Adicionalmente, será melhorada a prática de avaliação económica dos 

investimentos a realizar. 

 

Ação 2: Articulação com outros hospitais do SNS 

Para além da articulação estreita com os restantes IPO, o IPOLFG pretende celebrar 

protocolos de cooperação com outros hospitais do SNS, a exemplo dos que estão 

em prática com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, na Radioterapia, e com o 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, na Medicina Nuclear. 

 

 

Eixo 5 – Afirmação das funções formação e investigação 

 

Ação 1: Reforço da formação, em articulação com Universidades e 

Politécnicos 

Estabelecimento de protocolos com instituições académicas, no sentido de 

fomentar a investigação (teses de mestrado e doutoramento) em áreas de carência 

de informação do IPO; (“consultoria académica”). 

 

Ação 2: Afirmação do Centro de Investigação como unidade de referência 

Desenvolvimento de uma unidade de Health Service Research que conjugue a 

investigação clínica apoiada pela Indústria com espaço para projetos próprios 

(internos) e que tenha como carteira de serviços estudos nomeadamente nas 

seguintes áreas: 

 Epidemiologia; 

 Organização de serviços/ práticas de saúde; 

 Eficácia de tratamentos (avaliação custo/benefício); 

 Evidências em saúde. 
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4. Atividade prevista e plano de recursos 

4.1. Objetivos e linhas estratégicas de atuação em 2015 
 
O plano de atividades integra o processo de planeamento do IPOLFG e constitui 

uma peça fundamental de integração organizacional e de operacionalização anual 

da estratégia definida e constante no Plano Estratégico do IPOLFG. 

 

Para 2015 e prosseguindo os objetivos estratégicos definidos para o triénio 2013-

2015, o IPOLFG pretende dar particular relevo à implementação das medidas 

identificadas no documento de estratégia para os sistemas e tecnologias da 

informação e dar continuidade ao projeto de renovação e modernização do parque 

infra estrutural e tecnológico. Simultaneamente, concretizar as ações relacionadas 

com a alteração do modelo de governação, potenciando o aumento da eficiência e 

garantindo padrões reconhecidos de qualidade, numa perspetiva autónoma, mas 

também de integração no SNS e, particularmente, com os outros IPO, no âmbito do 

GHIPOFG. 

 

Mantém-se os objetivos estratégicos relacionados com a sustentabilidade 

económica, financeira, ambiental e particularmente de motivação do potencial 

humano. 

 

Todos os objetivos identificados estão condicionados pela incerteza existente 

quanto ao volume de financiamento que estará disponível em 2015. Admite-se que, 

por escassez de recursos financeiros e à semelhança do que ocorreu em 2014, 

várias medidas tenham que ser reescalonadas para anos seguintes. 

 

4.2. Plano de Ação para 2015 
 

São apresentadas algumas medidas chave, sendo que muitas outras estão 

identificadas nos Planos de Atividade dos Serviços. 

 

Eixo 1 – Reforma Hospitalar 

Ação 2: Ajustamento de recursos humanos 

  Objetivo Meta de desempenho 

  Readequação e flexibilização da estrutura 

de recursos humanos, de forma a torná-la 

adaptável às necessidades estruturais 

(permanentes ou temporárias). 

 Implementar um sistema de deteção 

de necessidades de desenvolvimento 

de competências dos colaboradores 

até ao final do ano de 2015. 
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Ação 3: Sistemas de Informação 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Reforço dos sistemas 

de informação e 

comunicação. 

 Implementar um novo sistema de informação para a 

gestão de instalações e equipamentos, até 30 de junho. 

 Implementar um novo sistema de informação para a 

gestão de ativos e bens móveis (património), até 30 de 

junho.  

 Implementar um novo sistema de informação para a 

gestão do Lar integrado no SONHO v2, até 30 de setembro. 

 Implementar uma política de segurança de dados e 

confidencialidade, com elaboração de documento até 30 de 

junho de 2015. 

Ampliação da 

estrutura e qualidade 

da informação 

clínica.  

 Arquivar e informatizar 90% de MCDTs em formato não 

DICOM. 

 Implementar o SCLÍNICO com interligação aos Centros de 

Saúde e Hospitais, até 30 de setembro de 2015. 

 Implementar um novo sistema de informação clínico de 

Anatomia Patológica. 

 Implementar um sistema único de requisição eletrónica de 

MCDTs nas áreas core do IPOLFG. 

 Implementar um sistema de gestão de incidentes de risco 

clínico, até 31 de março. 

Estabilização de 

serviços e infra 

estruturas eficientes, 

consolidadas e 

confiáveis.  

 Expansão do projeto de virtualização de servidores para 

todas as futuras aplicações a implementar no IPOLFG. 

 Aumentar a interoperabilidade dos sistemas em 25%. 

 Reestruturar e estender a rede de fibra ótica.  

 Alargar a rede Wi-Fi a todos os serviços de internamento. 

 Implementar um novo sistema de backups e reformular a 

política de agendamentos, por forma, a diminuir 50% os 

tempos de realização de backup e recuperação da 

informação. 

 Aumentar o volume de storage para fazer face ao aumento 

de produção e respetivos backups em 50%. 

Desmaterialização de 

Processos Clínicos.  
 Implementar a prescrição eletrónica de citotóxicos em 

todos os serviços, com exceção da pediatria. 

 Implementar a prescrição eletrónica de componentes 

sanguíneos. 

Desmaterialização de 

Processos 

Administrativos. 

 Adquirir e implementar um sistema de gestão e suporte 

documental, em pelo menos dois serviços. 

 Reestruturar a metodologia de impressão em todo o 

IPOLFG, através da implementação de solução centralizada 

de impressão, até 31 de março. 
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Ação 4: Qualidade 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Conclusão do processo de acreditação 

como "Comprehensive Cancer Center" 

pela OECI. 

 Obter a acreditação em 2015. 

Extensão da certificação a novos 

serviços do IPOLFG. 

 Obter durante o ano de 2015 a 

acreditação do Serviço de Patologia 

Clínica pelo referencial ISO 15189. 

Certificação internacional do 

equipamento PET-CT Gemini TOF no 

programa de certificação criado pela 

EANM (European Association Nuclear 

Medicine) / EARL (EANM Research 

Lda.) - FDG-PET/CT ACCREDITATION. 

 Obter a Certificação em 2015. 

Revisão e implementação de medidas 

de segurança relacionadas com 

exposição ou manuseamento de 

substâncias tóxicas. 

 Elaborar e apresentar um regulamento 

de segurança e saúde dos profissionais, 

até 30 de Março. 

 Centralizar a preparação de substâncias 

citotóxicas. 

Monitorização do grau de satisfação 

dos utentes do IPOLFG. 

 Aplicar questionários/entrevistas para 

aferição do grau de satisfação dos 

clientes até outubro de 2015. 

Ação 5: Modelo de Governação 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Melhoria dos indicadores de 

acesso a consulta e a 

cirurgia. 

 Realizar 10.000 primeiras consultas, das quais 

3.000 referenciadas pela CTH. 

 Assegurar um tempo médio de espera para 

primeira consulta com referenciação CTH de 25 

dias. 

 Assegurar um tempo médio de espera para 

primeira consulta (outras referenciações) de 10 

dias. 

 Reduzir a % de consultas realizadas fora do TMRG 

para 3%. 

 Garantir tempo médio de espera para cirurgia de 

60 dias. 

 Assegurar 40 dias de mediana do tempo de espera 

para cirurgia. 

 Tratar 80% dos doentes cirúrgicos, com patologia 

maligna, dentro dos TMRG. 
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Eixo 2 – Estrutura Física e Aumento da Capacidade Instalada 

Ação 1: Conclusão da Requalificação das áreas de internamento 

  Objetivo Meta de desempenho 

  Conclusão do projeto de 

requalificação dos serviços 

de internamento do IPOLFG. 

 Realizar, até 30 de junho de 2015, as obras de 

remodelação do Internamento do Piso 3 – Pavilhão 

de Medicina. 

 

Monitorização do percurso 

dos doentes com 

financiamento por patologia 

(cancro da mama, colon e 

reto e colo do útero). 

 Conhecer e documentar o padrão de tratamento 

dos doentes no primeiro e segundo ano de 

seguimento. 

Melhoria da exaustividade 

nos registos da atividade 

clínica. 

 Diminuir em 20% as não conformidades em, pelo 

menos, uma auditoria externa. 

 Diminuir os episódios não faturáveis em 25%. 

Elaboração/implementação/

Revisão de protocolos 

clínicos internos. 

 Elaborar protocolos clínicos na área da 

radioterapia. 

 Elaborar normas de orientação clínica na área de 

reabilitação oncológica. 

 Elaborar protocolo clínico na área da 

endocrinologia. 

 Atualizar e elaborar normas de orientação clínica 

em enfermagem. 

Participação na criação do 

Registo Oncológico Nacional 

(RON) a sediar nas 

instalações do IPOLFG. 

 Promover a entrada em funcionamento durante o 

ano de 2015. 

Operacionalização do novo 

Regulamento Interno. 
 Aprovar as medidas até 30 de junho de 2015. 

Conceção do modelo de 

planeamento e elaboração 

do novo Plano Estratégico 

2016-18. 

 Submeter a aprovação das entidades competentes 

até ao final do ano. 
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Ação 2: Requalificação do Edifício da antiga Escola de Enfermagem, concentrando 
todos os serviços laboratoriais 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Concentração das áreas laboratoriais no 

edifício da antiga Escola de Enfermagem, com 

expectativa de ganhos efetivos de 

produtividade, melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, diminuição de custos de 

funcionamento, melhoria das condições físicas, 

assim como as condições de trabalho para os 

profissionais. 

 Aprovar o projeto realizado em 

2014, adjudicar as obras, com 

prévio concurso, a concluir em 

365 dias. 

Ação 3: Requalificação  

 

Objetivo Meta de desempenho 

  Programação da centralização do bloco 

operatório, recobro e todas as áreas de apoio, 

incluindo o serviço de esterilização. 

 Realizar, até 30 de junho, o 

projeto de arquitetura. 

Ação 4: Requalificação do Serviço de Radioterapia 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Instalação e entrada em funcionamento do 5.º 

e 6.º aceleradores lineares para o serviço de 

radioterapia 

 Entrar em funcionamento, até 

março de 2015, de um 

equipamento e o segundo até 

junho de 2015. 

Ação 5: Reorganização dos serviços de ambulatório programado 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Programação do aumento da capacidade de 

resposta do Ambulatório Médico, Hospital de 

Dia e Consulta Externa. 

 Elaborar e aprovar o projeto, 

adjudicar obras, com prévio 

concurso, a concluir até final do 

ano. 

Aquisição e instalação de RM 3T.  Adjudicar as obras e projeto, com 

prévio concurso de conceção 

construção, e instalar o 

equipamento, até 30 de junho de 

2015. 
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Eixo 3 – Reforço da Marca IPO 

Ação 1: Normalização de Procedimentos e Consumos 

  Objetivo Meta de desempenho 

  Aquisição conjunta de 

medicamentos e material 

de consumo clínico. 

 Aumentar o processo de aquisições conjuntas, em 

quantidade e valor, face ao ano de 2014. 

 

 

 

Beneficiação das instalações do HD da 

Pediatria, de forma a aumentar a capacidade 

instalada em 3 cadeirões e melhorar a 

qualidade do ar.  

 Realizar a obra até 30 de setembro 

de 2015. 

Requalificação das instalações físicas da 

consulta externa de ORL e Urologia. 

 Realizar a intervenção até ao final 

do ano. 

Beneficiação das instalações da sala de 
espera de macas da consulta externa 
(pavilhão central) 

 Realizar a intervenção até 30 de 
março de 2015. 

Ação 6: Requalificação  da Unidade de Transplante de Medula – UTM 

 

Objetivo Meta de desempenho 

  
Alargamento e melhoria das instalações da 

unidade de transplante de medula para 12 

quartos, utilizando o espaço libertado pela 

unidade de cirurgia do ambulatório. 

 Elaborar o programa funcional e o 

projeto, adjudicar as obras, com 

prévio concurso, até ao final de 

2015. 

Ação 2: Protocolos Clínicos Comuns 

 Objetivo Meta de desempenho 

  

Elaboração de protocolos 

clínicos comuns. 

 Implementar protocolo clínico comum nos 3 IPO de 

avaliação cardiológica de doentes em quimioterapia 

potencialmente cardiotóxica. 

 Implementar protocolo clínico comum nos 3 IPO de 

avaliação de risco cardíaco peri-operatório em 

doentes candidatos a cirurgia não cardíaca. 
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Ação 5: Influenciar o desenho de práticas em oncologia 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Introdução de modelos e 

metodologias terapêuticas 

e de meios 

complementares de 

diagnóstico inovadores, 

que permitam melhorar a 

qualidade dos serviços 

clínicos prestados. 

 Introduzir tecnologia de pesquisa por FISH de 

rearranjos RPN1-MECOM em LMA/SMD, da pesquisa 

por Biologia Molecular de mutações no gene CALR 

em NMP, da utilização de NGS para deteção de 

mutações em neoplasias hematológicas e da 

utilização do Citómetro de Fluxo LSR Fortessa X-20 

em projetos de investigação e no diagnóstico de 

neoplasias hematológicas, até ao final de 2015. 

 Introduzir a metodologia de Buffy-coat, passo inicial 

para futura inativação viral dos componentes lábeis, 

incluindo plasma, até ao final do 1.º semestre de 

2015. 

Introduzir o método de citometria de fluxo para 

despiste de anticorpos antiplaquetários, em 

alternativa ao despiste por fase sólida, até ao final de 

2015. 

Introduzir a aférese terapêutica em fluxo contínuo, 

até ao final de 2015. 

 Implementar o tratamento da patologia prostática 

com Braquiterapia de HDR. 

 Implementar a avaliação funcional audiométrica a 

todos os doentes submetidos a tratamento por 

quimioterapia com drogas ototóxicas 

 Desenvolver a técnica da linfadenectomia pélvica e 

lomboaórtica laparoscópica, até ao final do ano. 

 Implementar o doseamento de níveis séricos de 

bussulfano a pelo menos em 50%  dos  doentes da 

UTM condicionados por bussulfano. 

 Iniciar a realização de consultas de reabilitação 

pelvi-perineal. 

Concretização de parceria 

com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro - Núcleo 

Regional do Sul para 

concessão e exploração do 

Lar de doentes. 

 Aprovar, até 30 de março de 2015, o modelo de 

concessão e exploração. 

Criação de centros de 

excelência no IPOLFG. 

 Implementar os requisitos e proceder à formalização 

da denominação do centro de referência para o 

tratamento das neoplasias da tiroide. 

Realização de estudos e 

eventos conjuntos. 

 Colaborar no estudo, com os restantes IPO, de 

identificação dos genes associados às neoplasias da 

tiroide de origem folicular com transmissão familiar. 
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Eixo 3 – Aumento da Eficiência (controlo de custos) 

Ação 1: Apoio à decisão económica 

  Objetivo Meta de desempenho 

  Consolidação da trajetória 

de sustentabilidade 

económico-financeira. 

 Alcançar um EBITDA próximo do zero. 

 Manter Arrears (dívida vencida) controlados – inferior a 

0,5 M€. 

 

  

 

 

Eixo 5 – Afirmação das funções formação e investigação 

Ação 1: Reforço da formação, em articulação com Universidades e Politécnicos 

  Objetivo Meta de desempenho 

  Formalização de projetos 

na área da formação pré e 

pós graduada em 

colaboração com 

Universidades Nacionais. 

 Colaborar na realização de pelo menos 2 projetos de 

mestrado subordinados a temas de interesse 

operacional para o IPOLFG, com a Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa. 

 Colaborar na realização de um curso de pós 

graduação em Onco-geriatria e Cuidados 

Continuados, em parceria com a Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. 

 

 

 

 Realizar o Curso de Gastrenterologia Oncológica 

para Médicos e Internos de Medicina Geral e 

Familiar, até março 2015. 

Divulgação de boas 

práticas na área do 

Diagnóstico e Terapêutica 

no IPOLFG. 

 Realizar três eventos clínicos. 

Ação 2: Articulação com outros hospitais do SNS 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Formalização de 

protocolos institucionais. 

 Celebrar protocolo de colaboração com o Centro 

Hospitalar de Lisboa Central na área da Medicina 

Nuclear - PET-CT. 
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Ação 2:  Afirmação do Centro de Investigação como unidade de referência 

 Objetivo Meta de desempenho 

  Integração em grupos de 

investigação europeus com vista à 

otimização de práticas clínicas e 

atualização de formação. 

 Participar nos grupos cooperativos 

europeus EuroFlow, EuroMRD e 

EuroClonality - Trabalhos na área das 

metodologias moleculares de quantificação 

de doença mínima residual em leucemias 

agudas. 

Formalização da candidatura à 

organização da reunião anual do 

European Group for Blood and  

Marrow Transplantation (EBMT), 

em 2018, num projeto conjunto dos 

seis centros de transplantação 

hematopoiética nacionais, 

conduzido pelo Serviço de 

Transplantação do IPOLFG. 

 Preparar e apresentar a candidatura. 

Desenvolvimento de projetos de 

investigação, com parceiros 

nacionais e internacionais, no 

âmbito da patologia oncológica. 

 Realizar, durante o ano de 2015, o projeto 

de investigação - Análise proteómica do 

carcinoma de nasofaringe: à procura de 

novos biomarcadores utilizando análise de 

material tumoral proveniente de biópsias 

de doentes com carcinoma de nasofaringe 

tratados no IPOLFG entre 2009 e 2013. 

 Desenvolver projeto de caracterização 

proteómica dos doentes com linfoma e 

mieloma em conjunto com a Faculdade de 

Química da Universidade Nova de Lisboa. 

 Desenvolver projeto de caracterização 

genética dos doentes com 

Macroglobulinémia de Waldentrom em 

conjunto com o Consórcio Europeu de 

Macroglobulinémia. 
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4.3. Plano de Produção 
 

O IPOLFG tem registado uma tendência de crescimento dos níveis de produção em 

praticamente todas as linhas de atividade, procurando desta forma responder às 

necessidades da procura e maximizar a utilização de recursos disponíveis. 

 

Para 2015, não obstante as limitações e fatores de incerteza condicionantes deste 

processo de planeamento, o IPOLFG aposta na melhoria do acesso. Prevê-se 

aumentar a capacidade de resposta quer no ambulatório, quer no internamento e 

reduzir os tempos de espera, particularmente no acesso a cirurgia. 

 

O quadro seguinte apresenta a evolução da produção nas principais linhas de 

atividade nos últimos anos. 

 

 

Produção Assistencial  2013 2014 (estim.) 2015 (prev.) 

Internamento        
Lotação  257 269 271 
Doentes Saídos  11.619 12.121 12.196 
Demora Média de Internamento  6,7 6,5 6,7 
Taxa de Ocupação  83 80 82 

Consultas Médicas  229.343 249.318 256.823 

Primeiras Consultas  40.582 47.435 49.208 

Cirurgias (Total)  7.113 7.436 7.511 
Cirurgias em Ambulatório  2.245 2.432 2.494 

Transplantes  91 91 80 

Hospital de dia  43.384 40.594 45.153 

Domicílios  3.300 3.145 3.271 

Quimioterapia (HD)  27.605 27.024 28.459 

Radioterapia  73.800 75.380 84.696 

MCDT  3.199.074 3.838.889 3.954.055 

 

 

4.4. Contrato Programa  
 
O processo de contratualização externa com a ARSLVT ainda não se encontra 
concluído.  
 
O quadro seguinte espelha a evolução da prestação de cuidados a beneficiários do 
SNS desde 2010 e a proposta de produção apresentada pelo IPOLFG para o 
contrato programa de 2015. 
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Produção SNS   2013 2014  2015 

Consultas Externas         

Nº Total Consultas Médicas   215.302 221.736 231.447 

Total de primeiras consultas   35.319 39.568 42.316 

Primeiras consultas CTH   2180 2782 2934 

Consultas Subsequentes   179.983 182.168 189.131 

      
 Internamento         

 Doentes Saídos - Agudos   11.357 10.327 10.451 

      
GDH Médicos   6.769 3.563 6.842 

GDH Cirúrgicos   4.573 3.145 3.609 

      
Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos         

Lar de Doentes (IPO)   17.829 17.268 15.255 

      
Hospital de Dia  a)         

Hematologia   192 139 165 

Imuno - Hemoterapia   3.884 3.660 3.794 

Base   35.649 23.686 27.919 

      
Serviços Domiciliários         

Total de Domicílios   3.159 3.145 3.271 

      
GDH Ambulatório Médicos         

Quimioterapia      

GDH Ambulatório Médicos (quimio. e outros)   25.888 20.610 22.299 

Radioterapia   n.a n.a n.a 

Outros   n.a n.a n.a 

      
GDH Ambulatório Cirúrgicos         

GDH Cirúrgicos   1.848 1.730 1.713 

      
Sessões de Radioterapia  b)   69.695 53.988 61.010 

Tratamentos Simples   54.191 31.752 34.524 

Tratamentos Complexos   15.504 22.236 26.486 

      
Patologia Oncológica          

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento   410 1.140 828 

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano   410 744 420 

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano   n.a 396 408 

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento   54 182 48 

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano   54 142 69 

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano   n.a 40 48 

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento   107 297 206 

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano   107 210 102 

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano   n.a 87 104 

      
a) a classificação de Hospital de dia de hematologia foi alterada em 2013, pelo que não é comparável com anos 

anteriores 
b) b) os tratamentos de Radioterapia estão todos  de acordo com a Circular Normativa 9/2013/DPS 
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4.5. Plano de Recursos Humanos 
 

O IPOLFG, cumprindo determinações superiores, procedeu ao ajustamento da 

estrutura de recursos humanos, contando a 31 de outubro de 2014 com 1.764 

efetivos (1.679, se excluirmos os médicos em formação pós graduada), o que 

representa menos 8,3%, em 3 anos. Mesmo considerando as alterações à carga 

horária, a variação em equivalente a tempo completo (ETC), a redução verificada 

no período é de 4,6% (1.733 em 2011, 1653 em outubro 2014). 

 

Como se retira do quadro seguinte, em 2015 é necessário dar cumprimento ao 

preenchimento do mapa de pessoal superiormente aprovado em agosto de 2014, 

aumentando para 1.753 efetivos, excluindo médicos internos. 

 

Acresce referir que o aumento de encargos associados à revisão do mapa de 

pessoal para 2015 considera o alargamento da atividade assistencial em duas 

áreas essenciais:  

 Aumento de 2 camas da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) que 

permitirá ultrapassar um enorme constrangimento à resolução de listas de 

espera cirúrgicas em doentes que, face à gravidade clínica e à complexidade 

da intervenção cirúrgica prevista necessitam, no pós-operatório imediato, 

de recobro com recurso a ventilação mecânica assistida; 

 O aumento de 2 camas na Unidade de Transplante Medular (UTM), cujas 

listas de espera para transplante têm vindo a aumentar e sem que se 

vislumbre a menor capacidade de se inverter esta tendência, que não passe 

pelo reforço dos recursos envolvidos. 

 

 

Grupo Profissional  2013 2014 
(out.) 

2015 
(estim.) 

Pessoal Médico (sem internos)  219 228 235 

Internos do Internato Médico  76 85 90 

Pessoal de Enfermagem  497 501 526 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  164 158 173 

Assistentes Técnicos  247 236 237 

Assistentes Operacionais  443 393 420 

Outros   162 163 162 

Total  1.808 1.764 1.843 
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Sendo o IPOLFG uma unidade de referência do SNS para a oncologia, importa não 

só aumentar a capacidade instalada, como manter os níveis de qualidade de 

cuidados de saúde prestados. Nesse sentido, e não obstante os constrangimentos 

externos, como sejam as limitações ao recrutamento de novos profissionais, 

durante 2014 procedeu-se à identificação das indispensáveis necessidades de 

recursos humanos, donde resultou um mapa de pessoal, aprovado pela tutela, de 

1753 profissionais. Atendendo ao elevado número de saídas de enfermeiros e 

assistentes operacionais definiu-se, como prioritário, reforçar estes grupos 

profissionais, bem como os médicos e o grupo dos técnicos de diagnóstico e 

terapêutica. 

 

Importa referir que, até outubro de 2014, se assistiu à saída de 98 profissionais, o 

que ultrapassa as previsões efetuadas no plano de atividades para 2014, as quais 

tiveram por base os pedidos de aposentação existentes à data. 

 

Em consonância com a estratégia de recursos humanos definida, impõe-se manter 

em 2015 as seguintes linhas de intervenção organizacional: 

 

 Investimento no desenvolvimento dos colaboradores, através da melhoria 

das condições de trabalho, acesso a formação e qualificação profissional; 

 Racionalização dos recursos humanos existentes, com forte investimento na 

mobilidade interna; 

 Promoção do desenvolvimento de competências e requalificação de 

profissionais; 

 Admissão de recursos humanos imprescindíveis ao funcionamento do 

instituto; 

 Reorganização dos tempos de trabalho; 

 Aperfeiçoamento do sistema de controlo interno na gestão de recursos 

humanos. 

 

Neste sentido, e procurando dinamizar uma gestão mais eficiente de recursos 

humanos e responder às necessidades de ajustamento de recursos e de 

competências, durante o ano 2015 dar-se-á continuidade à análise e qualificação 

de funções que permitam a caraterização dos postos de trabalho existentes, bem 

como das competências de cada profissional na instituição. Este trabalho, em 

paralelo com o levantamento dos postos de trabalho, resultantes da alteração do 

modelo de governação do hospital e da requalificação e concentração de serviços, 

será a base para ajustar um modelo de recrutamento interno e de identificação de 

necessidades de formação. Desta forma, pretende-se dotar o IPOLFG dos 

instrumentos adequados para proceder à readequação das equipas, criando uma 

estrutura flexível e adaptável às necessidades estruturais (permanentes ou 

temporárias), com especial enfoque nos grupos profissionais das carreiras de 

regime geral. 
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Paralelamente, dar-se-á continuidade aos sistemas de avaliação de desempenho, 

com principal destaque para a carreira especial médica e de enfermagem. 

Globalmente, proceder-se-á à utilização deste instrumento para garantir a 

prossecução dos objetivos estratégicos, através do desempenho individual, bem 

como estabelecer sistemas de identificação de pontos fracos e definir necessidades 

de formação e de desenvolvimento profissional. 

 

Com vista a responder às necessidades e novos desafios colocados à gestão de 

recursos humanos e em linha com a prioridade estratégica definida, em 2015 

pretende dar-se continuidade à melhoria dos sistemas de informação de recursos 

humanos e ao estabelecimento de mecanismos de controlo de gestão que 

permitam identificar áreas criticas, o estabelecimento de procedimentos que 

conduzam à uniformização e a sua adaptabilidade às atuais normas legais, bem 

como disponibilizar informação à gestão, on time, para apoio à tomada de decisão. 

 

 

4.6. Plano de Infraestruturas / Equipamentos 
 
O IPOLFG é uma unidade hospitalar antiga constituída por várias edificações, 

parcialmente adaptadas, o que condiciona o funcionamento e cria dificuldades 

inequívocas a doentes e profissionais. Os edifícios, com volumetrias e morfologias 

muito diversificadas, foram sendo construídos e readaptados ao longo dos 90 anos 

de existência do Instituto, permitindo aumentar sucessivamente a sua capacidade 

de resposta face às exigências técnicas que se foram colocando. Contudo, a 

indefinição política sobre a transferência das instalações do Instituto restringiu 

fortemente os investimentos realizados e promoveu um conjunto de intervenções 

avulsas que, embora tenham vindo a melhorar as condições de humanização e 

conforto dos locais onde são prestados os cuidados, particularmente nos 

internamentos, não permite ainda obter sinergias e ganhos de eficiência, 

traduzindo-se, antes, numa pesada estrutura de custos.  

 

Nos últimos anos, não obstante as restrições e condicionantes existentes, foi 

possível dar continuidade à política de reequipamento e modernização de 

instalações dos espaços dedicados ao internamento, com um investimento 

considerável, como se ilustra no quadro seguinte. 

 

Investimentos 2010 2011 2012 2013 2014  
(estim.) 

Edifícios (Obras de beneficiação) 2,5 2,5 1,4 1,5 1,2 
Equipamento Básico 3 2,7 8,2 2,4 2,8 
Outros 1 1,1 0,3 0,1 0,2 

Total 6,5 6,3 9,9 4 4,2 

 
   

Unid.: M€ 
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Atentos estes constrangimentos, em 2013 foi elaborado um plano de continuidade 

para um horizonte temporal de 10 a 15 anos, para a reestruturação das atuais 

instalações do IPOLFG. 

 

O referido plano de continuidade permitiu identificar um conjunto de necessidades 

de intervenção, bem como a respetiva priorização em função das precedências na 

realização das obras e da necessidade de garantir o funcionamento do hospital, 

bem como das necessidades de financiamento a assegurar. Assim, considerando os 

objetivos definidos, apresenta-se a estimativa de custos a incorrer em 2015.   

 

Plano de infraestruturas / equipamentos  Valor estimado do 
investimento (s/ IVA) 

Remodelação do Internamento do Piso 3 – Pavilhão de Medicina. 0,65 

    

Instalação de 2 aceleradores lineares  5,7 

    

Projeto de programação da centralização do bloco operatório, 
recobro e todas as áreas de apoio, incluindo o serviço de 
esterilização. 

0,25 

    

Concentração das áreas laboratoriais no edifício da antiga Escola 
de Enfermagem 

6,2 

    

Projeto de alargamento e melhoria das instalações da unidade de 
transplante de medula 

0,15 

    

Projeto de Programação do aumento da capacidade de resposta do 
Ambulatório Médico, Hospital de Dia e Consulta Externa. 

0,15 

    

Aquisição e instalação de RM 3T. 1,4 

Total 15 

 M€ 

 

Relativamente à utilização do edifício da antiga escola de enfermagem, importa 

referir que atualmente os laboratórios se encontram dispersos por 6 edifícios e 

instalados em 12 locais distintos, o que penaliza a funcionalidade e eficiência do 

trabalho laboratorial. Esta intervenção permite potenciar a produtividade e 

eficiência do trabalho dos laboratórios e obter sinergias com a utilização 

partilhada de instalações, equipamentos e recursos humanos, traduzindo-se na 

redução de custos de produção na ordem dos 0,5 M€/ano. 

 

Os dois Blocos Operatórios existentes (cirurgia convencional e cirurgia de 

ambulatório) estão instalados em dois edifícios, não cumprindo os requisitos 
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exigíveis nas especificações do Ministério da Saúde, nomeadamente quanto a áreas 

dos compartimentos, circulações diferenciadas de sujos e limpos e dependências 

necessárias ao respetivo funcionamento. A situação descrita é muito penalizadora 

para a utilização e aumento da capacidade instalada e indutora de custos 

acrescidos. Com o projeto de requalificação pretende-se que os blocos operatórios, 

recobros e áreas de apoio se concentrem todos no piso 2 do pavilhão central, 

passando a dispor de: 

 6 salas de operações do tipo “C” para operações de cirurgia convencional ou 

de ambulatório; 

 2 salas do tipo “B” destinadas a cirurgia de ambulatório; 

 1 sala do tipo “A” destinada a cirurgia de ambulatório. 

 

A requalificação proposta pretende colmatar o deslastre de qualidade que o tempo 

foi acomodando, melhorar a qualidade do serviço e garantir o aumento de cerca de 

15% da capacidade instalada – mais 1.300 cirurgias/ano, para o qual existe 

disponibilidade de recursos humanos. 

 

As áreas brutas sobrantes em diversos edifícios, decorrentes da concentração dos 

laboratórios criam condições de rentabilização para aproveitamento dos espaços 

libertados pela atual Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA), no pavilhão de 

rádio, para transferir a área de internamento da UTM, com expetativa de ganhos 

efetivos: aumento do número de transplantes de 80 para 140/ano, através do 

aumento de 7 para 12 quartos, com dimensões adequadas e com instalações 

sanitárias incorporadas. Esta solução permite também libertar a área atualmente 

ocupada no piso 2 do pavilhão de medicina e aumentar o número de camas afetas à 

Hematologia; o aproveitamento dos espaços libertados pela transferência das 

áreas laboratoriais para requalificar e aumentar o ambulatório: hospital de dia e 

consulta externa com expectativa de ganhos efetivos de produtividade, melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, melhoria das condições físicas para os 

doentes, assim como as condições de trabalho para os profissionais, traduzindo-se 

no crescimento de mais 20 cadeirões de hospital de dia, com aumento de mais 

21.000 sessões de quimioterapia em ambulatório e o aumento de mais 11 

gabinetes de consulta, que permitem um aumento estimado de 35.000 

consultas/ano; a transferência da braquiterapia do pavilhão de rádio para o 

pavilhão de radioterapia, que promove a melhor utilização de recursos. 

 

Finalmente, por falta de verba para financiamento, ficará em suspenso o projeto de 

centralização da produção de água quente e água gelada, que é considerada 

atualmente a solução mais adequada e viável para responder às exigências 

previstas nos planos e programas aos quais o IPOLFG está sujeito, designadamente 

aumento de 20% da eficiência energética - Plano Nacional para a Eficiência 

Energética, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 20 
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de maio, e ao Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de janeiro.  

 

Os investimentos na modernização tecnológica (aceleradores lineares e RM) 

permitem diminuir custos relacionados com as prestações de serviços contratadas 

a terceiros e, não menos importante, melhorar os cuidados prestados pela 

possibilidade de inclusão no IPOLFG da componente multidisciplinar integrada da 

melhoria do diagnóstico por imagem e introdução de novos tratamentos 

(radiocirurgia).
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5. Orçamentos 
 

5.1. Orçamento de compras 
 

O orçamento de compras para 2015 está estimado em 52,6 M€, representando 
uma redução de 0,6% face ao ano de 2014. 
 
A elaboração do orçamento foi realizada tendo por base a identificação e análise 
das necessidades de compras previstas pelos serviços do IPOLFG, atentos os 
objetivos definidos. 
 
O quadro seguinte apresenta o orçamento de compras das principais rubricas 
financeiras. 
 
 
Designação Estimativa de valor 

Medicamentos 29,8 

Reagentes 1,1 

Material de Consumo Clínico 5,5 

Subcontratos  13,5 
 M € 

 
 

5.2. Orçamento de investimentos 
 
 

O IPOLFG, devido à situação de desequilíbrio financeiro que se arrasta desde 2010, 

não tem gerado excedentes financeiros para investimento. A existência de verbas 

de capital estatutário tem permitido a realização dos investimentos anteriormente 

referidos. Importa assinalar que, até dezembro de 2014, o IPOLFG tinha 10,4 M€ 

aplicado no Fundo de Apoio aos Pagamentos do SNS (FASP-SNS) e, apesar dos 

inúmeros pedidos de resgate efetuados, viu-se, nos últimos 3 anos, obrigado a 

suportar custos acrescidos com subcontratos e a adiar investimentos 

absolutamente necessários, bem como a suportar despesas de investimento com 

receita corrente, agravando os indicadores financeiros e não permitindo honrar 

compromissos com terceiros.  

 

O orçamento global de investimentos está dependente da obtenção de 

financiamento adicional, sendo que o valor estimado ascende a 16 M€. A 

estimativa engloba os projetos apresentados no ponto 4.6. (plano de 

infraestruturas e equipamentos), acrescido de 1 M€ para pequenos investimentos. 

  5 

 

 

ORÇAMENTOS 
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5.3. Orçamento económico 
 
Orçamenta-se para 2015 um total de custos de 118,3 M€, menos 1,6% face ao 

estimado para 2014 e um total de proveitos de 111,6 M€, diminuição de -2,4% face 

a 2014. Assim, prevê-se obter um resultado líquido de -6,6M€ e um EBITDA de -

0,8M€, representando uma redução face ao EBITDA de 0€, estimado para 2014 e 

uma significativa melhoria face a 2013 (-4,1M€). 

 

 

Atividade Económica 
M€ 

 2013 2014 (projeção) 2015  (estim.) 

Resultado operacional 
 

-11,9 -7,7 -8,4 

Resultado líquido 
 

-8,4 -5,8 -6,6 

EBITDA 
 

-4,1 0 -0,8 

M€ 

 

Como referido no ponto 4.4., referente ao contrato programa, o processo de 

contratualização com a ARSLVT ainda não está concluído, pelo que o valor global 

do contrato poderá condicionar a estimativa de resultados apresentada. 

 

Finalmente, uma pequena nota em relação à mudança de referencial contabilístico, 

pois, embora o normativo atualmente aplicável aos Hospitais EPE seja o Sistema de 

Normalização Contabilística, por limitações de aplicação informática opta-se por 

apresentar ainda os valores no normativo POCMS (Plano Oficial de Contabilidade 

do Ministério da Saúde). Com a adaptação dos sistemas de informação para a 

gestão ao novo normativo será efetuada em 2015 a completa transição. 

 

 

5.3.1. Custos 
 

A estimativa de custos apresentada nos quadros seguintes tem subjacente um 

conjunto de pressupostos, cuja explicitação se menciona em cada rubrica. 

 

 
Consumos 
 

Estima-se uma redução global nos Consumos de 0,8M€ (-2,1%), considerando os 

seguintes pressupostos: 
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Medicamentos - O Consumo de Medicamentos que representa cerca de 20 a 25% 

dos gastos totais do IPOLFG, tem vindo a reduzir de forma consistente ao longo dos 

últimos anos (-10% no período 2014/2011). De igual modo, se considera a 

redução do nível de stocks. O stock global do IPOLFG reduziu de 5,8 M€ em 2010, 

para 3,4 M€ em 2014 (valor estimado) e prevê-se em 2015 manter este nível de 

stocks. Acrescente-se que os produtos farmacêuticos mais caros já estão a ser 

encomendados para um período de 2 a 5 dias ou, em alguns casos, doente a doente.  

O valor orçamentado para 2015 tem ainda em conta a introdução de 

medicamentos inovadores. 

 

Outros Consumíveis - Têm sido obtidas reduções de consumos ao longo dos 

últimos 3 anos, com destaque para a redução de 16% no Material de Consumo 

Clínico (no período 2014/2011). Também o nível de stocks tem vindo a ser 

reduzido, com o contributo do sistema de e-Kanban nos serviços com consumos 

mais significativos e da redução da armazenagem de stocks nos serviços, com base 

nas estimativas dos estudos de efetividade já propostos e na perceção da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica. 

 

61 – Custo das Mercadorias vendidas e 
Matérias Consumidas 

2013  
Realizado 

2014  
Estimado 

2015  
Previsto 

Variação % 
(2015/ 

2014)  

6161-Produtos Farmacêuticos 30.176.673 29.426.065 28.675.225 -2,6% 

61611-Medicamentos 28.517.383 28.111.259 27.360.419 -2,7% 

61612/9-Reagentes/Out. Prod. Farm.      1.659.290 1.314.807 1.314.807 0,0% 

6162-Material consumo clínico 5.156.154 5.053.031 5.053.031 0,0% 

6164-Material consumo hoteleiro 409.048 398.454 398.454 0,0% 

6165-Material consumo administrativo 201.449 195.864 195.864 0,0% 

6166-Material manutenção e conserv. 238.549 156.218 156.218 0,0% 

61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
       Matérias Consumidas 

36.181.873 35.229.633 34.478.793 -2,1% 
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Nas restantes rubricas de consumos foi estimada a manutenção do nível de 

consumos previsto para 2014. 

 

 
 
 

Fornecimentos e Serviços 
 

Os custos globais nesta rubrica, que registaram uma redução de 10% em 2013, têm 

um aumento estimado de 7,1% em 2014 e uma redução de 9,7%, em 2015. A 

subcontratação de Radioterapia é o driver destas oscilações nos custos. 

 

 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 2013  
Realizado 

2014 
Estimado 

2015 
Previsto 

Variação % 
(2015/ 2014) 

  62181-Em entidades do M. Saúde 3.093.742 2.862.094 2.812.094 -1,7% 

  621811-Assistência ambulatória 2.685 3.060 3.060 0,0% 

  621812-Meios complementares de  
diagnóstico 

578.261 582.570 582.570 0,0% 

  621813-Meios complementares de 
terapêutica 

2.493.464 2.268.040 2.218.040 -2,2% 

  621815-Internamentos e transporte de 
doentes 

19.332 8.424 8.424 0,0% 

  62189-Em outras entidades 8.964.259 11.705.088 9.539.026 -18,5% 

  621892-Meios complementares diagnóstico 494.610 33.244 33.244 0,0% 

  621893-Meios complementares terapêutica 3.910.046 7.131.835 5.170.531 -27,5% 

  621895-Internamentos e transporte de 
doentes 

4.052.579 4.031.437 3.826.437 -5,1% 

  621897-Assistência no estrangeiro 506.880 508.572 508.572 0,0% 

  621-Subcontratos 12.058.000 14.567.182 12.351.120 -15,2% 

  6221-Fornecimentos e serviços I 2.127.366 1.997.078 1.903.915 -4,7% 

  6222-Fornecimentos e serviços II 414.250 436.329 420.970 -3,5% 

  62229 - Honorários 125.869 70.541 70.541 0,0% 

  6223-Fornecimentos e serviços III 9.871.796 9.210.908 8.990.178 -2,4% 

  62236 - Trabalhos Especializados 6.440.655 5.903.485 5.676.370 -3,8% 

  6229-Outros fornecimentos e serviços 30.529 20.000 20.000 0,0% 

  622-Fornecimentos e serviços 12.443.941 11.664.314 11.335.063 -2,8% 

  62-Fornecimentos e serviços externos 24.501.942 26.231.497 23.686.183 -9,7% 
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Nos Subcontratos, prevê-se uma redução global em 15,2%, destacando-se 

nomeadamente as subrubricas: 

Radioterapia - Com a instalação dos dois aceleradores lineares, prevista para 

março e junho de 2015, respetivamente, estima-se que mais 750 doentes possam 

ser tratados no IPOLFG, com uma redução de gastos estimada de 2 M€. Serão, 

ainda, obtidas diminuições de gastos por via dos preços de novos ajustes diretos 

celebrados no final de 2014. 

Transporte de Doentes – A dependência de terceiros na área da radioterapia e a 

filosofia de flexibilização no acesso ao hospital tem particular efeito na rubrica de 

transporte de doentes, cujo valor tem aumentado muito significativamente nos 

últimos anos, ascendendo a 5M€ (valor estimado).  

Unidades Terapêuticas de Sangue - Está em curso a aquisição de uma nova 

Centrífuga que permitirá poupanças nesta rubrica.  

 

Quanto aos Fornecimentos e Serviços Externos, o IPOLFG tem vindo gradualmente 

a reduzir os seus custos, destacando-se, no período 2014/2011, as reduções com 

Comunicações (-42%), Honorários (-76%), Conservação e Reparação (-28%) e 

Outros Trabalhos Especializados (-11%). Para 2015, orçamenta-se uma redução 

global de 2,8%, face ao estimado de fecho para 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 
 

O aumento de gastos com pessoal calculado para 2015 regista um acréscimo de 

1,7M€ (+3,4%), traduzindo a concretização de admissões previstas no mapa de 

pessoal superiormente aprovado e orçamentadas para 14 meses, conforme 

obrigação imposta pelas regras de elaboração do Orçamento do Estado, bem como 

a redução do corte remuneratório instituído aquando do PAEF. 
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64 - Custos com Pessoal 2013  
Realizado 

2014 
Estimado 

2015 
Previsto 

Variação 
% 

(2015/ 
2014) 

641-Remunerações dos Órgãos diretivos 313.101 287.773 293.241 1,9% 

642-Remunerações de pessoal  com Acréscimo 
custos Subs. Férias e Natal (Acórdão TC 
187/2013) 

40.373.785 40.224.460 41.358.992 2,8% 

6421-Remunerações base do pessoal 28.475.107 28.304.568 29.165.637 3,0% 

6422-Suplementos de remunerações 6.913.199 6.933.288 6.933.288 0,0% 

6423-Prestações sociais diretas 60.710 61.067 61.067 0,0% 

643-Pensões 147.219 245.616 250.919 2,2% 

645-Encargos sobre remunerações (Total) (c/ 
acréscimo custos com Enc. Remun. (Acórdão TC 
187/2013)) 

8.832.025 9.028.272 9.526.000 5,5% 

646-Seguros de acid. trab. e doenças 
profissionais 

92.779 188.001 304.314 61,9% 

647-Encargos sociais voluntários 83.335 74.324 74.324 0,0% 

648-Outros custos com pessoal 115.772 199.628 150.691 -24,5% 

64-Custos com o pessoal 49.958.015 50.248.073 51.958.481 3,4% 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras Rubricas de Custos 
 

Nas restantes rubricas de custos há apenas a destacar a redução nos Outros Custos 

Operacionais. 

 

  2013  
Realizado 

2014 
Estimado 

2015 
Previsto 

Variação % 
(2015/ 2014) 

65-Outros custos e perdas operacionais 76.934 765.687 489.950 -36,0% 

66-Amortizações do exercício 5.378.376 6.147.916 6.147.916 0,0% 

67-Provisões do exercício 2.393.161 1.500.000 1.500.000 0,0% 

68-Custos e perdas financeiras 4.872 5.000 5.000 0,0% 

69-Custos e perdas extraordinários 1.156.657 936 0 -100% 
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5.3.2. Proveitos 
 

A estimativa de proveitos foi elaborada tendo em conta o processo de 

contratualização interna e a resposta às necessidades da procura, bem como a 

metodologia para definição de preços e fixação de objetivos para o contrato-

programa 2015, atendendo à representatividade do SNS na produção global do 

hospital ser muito próximo dos 100%. 

 

Nas restantes rubricas de proveitos foram orçamentados valores considerando o 

histórico da atividade.  

 

Proveitos 2013  
Realizado 

2014 
Estimado 

2015 
Previsto 

Variação % 
(2015/2014) 

711-Vendas 214 250 250  

712-Prestações de serviços 101.030.066 106.824.971 104.183.316 -2,5% 

7121 – SNS Contrato Programa     

71211-Internamento - SNS CP 32.252.244 32.198.263 31.374.867 -2,6% 

71212-Consulta - SNS CP 24.137.879 21.654.763 21.100.993 -2,6% 

712162-Meios complementares 
terapêutica - SNS CP 

9.953.138 9.532.262 9.288.497 -2,6% 

712181-Serviço domiciliário - SNS CP 108.750    

712182-GDH de Ambulatório - SNS CP 15.010.935 14.105.979 13.745.251 -2,6% 

712184-Plano de convergência - SNS CP 7.914.014 13.164.961 12.828.298 -2,6% 

712185-Valor Capitacional (valor a 
facturar pelas ULS) - SNS CP 

    

712189-Outras prestações serviços de 
saúde - SNS CP 

6.587.375 1.279.948 1.247.217 -2,6% 

71219-Outras prestações de serviços - 
SNS CP 

- 9.378.794 9.138.953 -2,6% 

7122 - Outras Entidades Responsáveis 3.092.290 3.525.060 3.525.060  

71227-Taxas moderadoras - Outras Ent 
Resp 

776.733 969.238 969.238  

712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent 
Resp 

34.363 45.657 45.657  

712289-Outras prestações serviços de 
saúde - Outras Ent Resp 

279.580 236.195 236.195  

71229-Outras prestações de serviços - 
Outras Ent Resp 

31.741 53.802 53.802   

1-Vendas e prestações de serviços 101.030.281 106.825.221 104.183.566 -2,5% 

74-Transf. e subsídios correntes obtidos 168.457 250.000 250.000  

7611-ACSS IP 2.229.869 1.507.855 1.507.855  

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 5.275.159 5.250.000 5.250.000  

78 - Proveitos e ganhos financeiros 319.822 984.680 882.500 -10,4% 

79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários     

     

Total Proveitos 111.277.250 114.370.773 111.626.333 -2,4% 
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5.3.3. Demonstração de Resultados  

Variação (2015/14) 

Rubrica Conta Orçamento 

2014 

Estimativa  

2014 

Previsão  

2015 

 Valor % 

Custos Totais 6 117.932.917 120.129.073 118.266.414 -1.862.659 -1,6% 

Consumos 61 33.304.675 35.229.632 34.478.793 -750.840 -2,1% 

Materiais de consumo 616 33.304.674 35.229.632 34.478.793 -750.840 -2,1% 

Produtos farmacêuticos 6161 27.501.106 29.426.065 28.675.225 -750.840 -2,6% 

Medicamentos 61611 26.186.300 28.111.258 27.360.419 -750.840 -2,7% 

Reagentes 61612 998.903 998.903 998.903 0 0,0% 

Outros 61619 315.904 315.903 315.904 0 0,0% 

Material de consumo clínico 6162 5.053.031 5.053.031 5.053.031 0 0,0% 

Material de consumo hoteleiro 6164 398.454 398.454 398.454 0 0,0% 

Material de consumo 

administrativo 

6165 195.864 195.863 195.864 0 0,0% 

Material manut. conservação e 

outro mat. cons. 

6166 + 6169 156.218 156.217 156.218 0 0,0% 

FSEs 62 27.183.136 26.231.829 23.686.274 -2.545.555 -9,7% 

Subcontratos 621 15.407.436 14.567.514 12.351.211 -2.216.304 -15,2% 

Fornecimentos e Serviços 622 11.775.700 11.664.314 11.335.063 -329.251 -2,8% 

Fornecimentos e Serviços I 6221 1.886.341 1.997.077 1.903.915 -93.163 -4,7% 

Fornecimentos e Serviços II 6222 511.129 436.328 420.970 -15.359 -3,5% 

Fornecimentos e Serviços III 6223 9.358.229 9.210.907 8.990.178 -220.729 -2,4% 

Outros fornecimentos e serviços 6229 20.000 20.000 20.000 0 0,0% 

Custos com o pessoal 64 48.917.190 50.248.072 51.958.481 1.710.408 3,4% 

Outros custos operacionais 65 75.000 765.686 489.950 -275.737 -36,0% 

Amortizações do exercício 66 6.147.916 6.147.915 6.147.916 0 0,0% 

Provisões do exercício 67 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 

Custos e perdas financeiras 68 5.000 5.000 5.000 0 0,0% 

Custos e perdas extraordinárias 69 800.000 936 0 -936 -

100,0% 

Proveitos e Ganhos totais 7 111.680.001 114.370.773 111.626.333 -2.744.440 -2,4% 

Vendas 711 1.000 250 250 0 0,0% 

Prestações de Serviços 712 103.829.001 106.824.971 104.183.316 -2.641.656 -2,5% 

SNS  100.658.256 103.299.911 100.658.256 -2.641.656 -2,6% 

Não SNS  3.170.745 3.525.060 3.525.060 0 0,0% 

Proveitos Suplementares 73 150.000 150.000 150.000 0 0,0% 

Transf. e Subsídios correntes 74 250.000 250.000 250.000 0 0,0% 

Outros proveitos operacionais 76 5.250.000 5.250.000 5.250.000 0 0,0% 

Proveitos e Ganhos Financeiros 78 200.000 984.680 882.500 -102.180 -10,4% 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 79 2.000.000 910.871 910.267 -605 -0,1% 

Resultados Operacionais  -7.647.916 -7.647.915 -8.427.848 -779.932  

Resultado Líquido (antes de 

impostos) 

-6.252.916 -5.758.299 -6.640.081 -881.781  

Variação dos Custos Cash  167.101.325 171.319.050 170.891.063 -1,1%  

Variação dos Custos Operacionais  117.127.917 120.123.137 118.261.414 -1,5%  

Variação do EBITDA  0 0 -779.932 60,7%  
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5.4. Balanço provisional 
 

Orçamenta-se para 2015 um Ativo Líquido de 117,7 M€, para um Fundo 
Patrimonial de 57,1 M€ e um Passivo de 60,5 M€. No lado do Ativo, destaca-se o 
aumento nas Imobilizações Corpóreas, tendo em conta os investimentos a realizar. 
 

 AL - Activo 

Líquido (2013) 

AL - Activo 

Líquido (2014) 

AL - Activo 

Líquido (2015) 

  Imobilizado       

  Imobilizados Incorpóreos  335 335 

  432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 13.858 335 335 

  443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações 

Incorpóreas 

335   

  Imobilizados Incorpóreos 14.193 335 335 

  Imobilizações Corpóreas  86.193.413 97.597.559 

  421 - Terrenos e Recursos Naturais 12.181.897 12.181.897 12.181.897 

  422 - Edifícios e Outras Construções 39.464.391 39.356.144 38.499.397 

  423 - Equipamento Básico 18.955.144 19.012.468 22.247.919 

  424 - Equipamento de Transporte 16.827   

  425 - Ferramentas e Utensílios 1.767   

  426 - Equipamento administrativo e Informático 968.139 651.672 157.468 

  442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações 

Corpóreas 

51.014 64.614 64.614 

  Imobilizações Corpóreas 71.639.180 71.266.795 73.151.296 

  Investimentos Financeiros  4.690.722 4.690.722 

  414 - Investimentos em Imóveis 4.696.133 4.696.133 4.689.900 

  415 - Outras Aplicações Financeiras 824 824  

  Investimentos Financeiros 4.696.958 4.696.958 4.689.900 

  Circulante    

  Existências  2.895.241 2.895.241 

  36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo 3.067.373 2.895.241 2.895.241 

  Existências 3.067.373 2.895.241 2.895.241 

  Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo    

  Dívidas de Terceiros - Curto prazo  17.314.809 15.583.328 

  211 - Clientes c/c 3.795.976 4.020.014 4.834.482 

  213 - Utentes c/c 79.617 86.969 48.492 

  215 - Instituições do MS 3.829.098 4.571.974 7.329.431 

  229 - Adiantamentos a Fornecedores 99.073   

  24 - Estado e Outros Entes Públicos 218.357 302.524 111.271 

  263/3/4+267+268 - Outros devedores 1.213.212 1.274.051 3.259.653 

  Dívidas de Terceiros - Curto prazo 9.235.334 10.255.533 15.583.328 

  Títulos Negociáveis    

  18 - Outras Aplicações de Tesouraria 10.400.000 10.400.000 0 

  Títulos Negociáveis 10.400.000 10.400.000 0 

  Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 296.066 5.263.279 10.687.624 

  13 - Contas no Tesouro 284.620 5.247.194 10.675.183 

  12 - Depósitos em Instituições Financeiras 8.694 12.084 6.816 

  11 - Caixa 2.753 4.001 5.626 

  Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 296.066 5.263.279 10.687.624 

  Acréscimos e Diferimentos  6.335.627 5.067.803 

  271 - Acréscimos de Proveitos 30.140.907 11.365.641 10.641.295 

  272 - Custos Diferidos 2.473 13.969 10.477 

 Acréscimos e Diferimentos 30.143.380 11.379.610 10.651.772 

Total de Amortizações    

Total de Provisões       

TOTAL do ACTIVO 129.492.485 116.157.750 117.659.496 
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O Fundo Patrimonial diminui tendo em conta o Resultado Líquido negativo 

estimado para 2015. 

 

No Passivo estima-se um aumento das dívidas a terceiros, o qual resultado 

diferencial entre a estimativa de Adiantamentos relativos ao Contrato-Programa 

para 2015 e os proveitos. Este aumento está ainda relacionado com as despesas em 

investimentos orçamentadas para 2015 e dependente de fontes de financiamento 

adicionais. 

 

Fundos Próprios e Passivo 

 2013 2014 2015 

  Fundos Próprios    

  51 - Património 49.880.000,00 49.880.000,00 49.880.000,00 

  56 - Reservas de Reavaliação 34.458.907,76 34.458.907,76 34.458.907,76 

  SubTotal 84.338.907,76 84.338.907,76 84.338.907,76 

  571 - Reservas Legais 762.913,56 762.913,56 762.913,56 

  572 - Reservas Estatutárias 2.358.682,01 2.358.682,01 2.358.682,01 

  574 - Reservas Livres 26.563.071,49 26.563.071,49 26.563.071,49 

  576 - Doações 3.039.689,02 3.153.791,02 3.303.791,02 

  SubTotal 32.724.356,08 32.838.458,08 32.988.458,08 

  Resultados Transitados -44.685.225,61 -44.359.166,49 -53.572.725,03 

  Resultado Líquido do Exercício -8.378.022,73 -5.758.299,91 -6.640.080,95 

  Fundo Patrimonial 64.000.015,50 67.059.899,44 57.114.559,86 

  Passivo    

  291 - Provisões para Cobranças Duvidosas    

  292 - Provisões para Riscos 516.739,61 516.739,61 516.739,61 

  Provisões 516.739,61 516.739,61 516.739,61 

  Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo    

  Terceiros    

  219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes 

e Instit. MS 

20.878.119,57   

  221 - Fornecedores c/c 18.628.865,26 25.282.494,70 39.137.333,03 

  2611 - Fornecedores de imobilizado c/c 338.344,01 250.635,74 250.635,74 

  24 - Estado e Outros Entes Públicos 1.946.589,99 2.100.578,94 1.798.144,18 

  261/3/4 - Outros Credores 5.014.881,47 4.349.753,47 4.349.753,47 

  Terceiros 47.212.202,90 31.983.462,85 45.535.866,42 

  Acréscimos e Diferimentos 17.763.526,76 16.597.648,04 14.492.330,48 

  273 - Acréscimos de Custos 8.674.707,29 9.479.005,64 10.221.145,04 

  274 - Proveitos Diferidos 9.088.819,47 7.118.642,40 4.271.185,44 

  Acréscimos e Diferimentos 17.763.526,76 16.597.648,04 14.492.330,48 

  Passivo 65.492.469,27 49.097.850,50 60.544.936,51 

  Fundos Próprios e Passivo 129.492.484,77 116.157.749,94 117.659.496,37 
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5.5. Mapa de Fluxos de Caixa 
 

  2014 2015 2016 

  Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto       

  Recebimentos de clientes (+) 107.279.541 101.596.418 102.379.918 

  Clientes - externos 5.205.495 6.214.115 6.997.615 

  Clientes - setor público 101.396.603 94.539.364 94.539.364 

  Contribuintes       

  Utentes 677.443 842.939 842.939 

  Imposto sobre o rendimento e contribuições sociais       

  Transferências e subsídios       

  Pagamentos a fornecedores (-) 45.863.837 47.765.487 47.765.487 

  Fornecedores - externos 44.048.100 44.953.393 44.953.393 

  Fornecedores - setor público 1.815.737 2.812.094 2.812.094 

  Pagamentos ao pessoal 50.238.435 51.958.481 51.958.481 

  Outros recebimentos/pagamentos       

  Transferências e subsídios       

  Juros a receber       

  Juros a pagar       

  Imposto sobre o rendimento e contribuições sociais       

  Outros recebimentos 5.802.993 533.500 533.500 

  Outros pagamentos 6.428.057 489.950 711.211 

  Fluxo de caixa       

  Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 10.552.205 1.916.000 2.478.239 

  Fluxos de caixa das atividades de investimento       

  Pagamentos (-)       

  Ativos fixos tangíveis 4.855.647 8.011.000 2.473.239 

  Bens de domínio público       

  Ativos intangíveis       

  Investimentos Financeiros       

  Outros ativos       

  Recebimentos (+)   250.000   

  Ativos fixos tangíveis       

  Bens de domínio público       

  Ativos intangíveis       

  Investimentos Financeiros       

  Outros ativos       

  Subsídios ao Investimento   250.000   

  Obrigações e outros títulos       

  Juros e rendimentos similares       

  Dividendos       

  Fluxo de caixa       

  Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -4.855.647 -7.761.000 -2.473.239 

  Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

  Recebimentos (+)   150.000   

  Financiamentos obtidos       

  Realizações de fundos       

  Cobertura de prejuízos       

  Doações   150.000   

  Outras operações de financiamento       

  Pagamentos (-) 5.000 5.000 5.000 

  Financiamentos obtidos       

  Obrigações e outros títulos       

  Juros e gastos similares 5.000 5.000 5.000 



 

53 

 

 

  Dividendos       

  Redução de fundos       

  Outras operações de financiamento       

  Fluxo de caixa       

  Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -5.000 145.000 -5.000 

  Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3) 5.691.558 -5.700.000 0 

  Efeito das diferenças de câmbio       

  Caixa e equivalentes no início do período 10.696.066 16.387.624 10.687.624 

  Caixa e equivalentes no fim do período 16.387.624 10.687.624 10.687.624 

  Caixa e equivalentes       

  Numerário 5.626 5.626 5.626 

  Conta no Tesouro 5.975.183 275.183 275.183 

  Depósitos à ordem 6.816 6.816 6.816 

  Outros depósitos bancários       

  Outros ativos financeiros 10.400.000 10.400.000 10.400.000 

  Totais de Caixa e equivalentes 16.387.624 10.687.624 10.687.624 

 



 

54 

 

 

 



 

55 

 

 

 

6. Anexo – Metodologia de Elaboração do Plano de Atividades 
 

A metodologia subjacente ao processo de Planeamento do IPOLFG tem por base a 

adaptação do modelo do Balance Scorecard. Esta metodologia tem como principal 

objetivo o alinhamento do planeamento estratégico com as ações e medidas 

operacionais.  

 
Tendo por base os objetivos estratégicos definidos para o triénio 2013-2015, e a 

posterior atualização para o período 2015-2016, importa sistematizar as 

atividades a desenvolver, seus responsáveis e prazo de execução previsto, 

descrição das iniciativas a implementar, detalhe qualitativo e quantitativo de cada 

uma das iniciativas a implementar.   

 
Assim sendo, o processo de elaboração do Plano de Atividades do IPOLFG para 

2015 compreendeu as seguintes fases: 

 

 Análise e revisão dos objetivos estratégicos definidos para o triénio 2013-

2015, no âmbito da elaboração do Plano Estratégico 2015-2016: 

disponibilização, a todos os serviços, de um documento resumo dos 

objetivos estratégicos definidos para o triénio. 

 Caraterização das várias ações a desenvolver em 2015, no âmbito dos 

objetivos estratégicos definidos: disponibilização de fichas de levantamento 

das atividades para serviços clínicos e não clínicos – layout do plano de 

atividades, pré-preenchido com dados de produção, recursos humanos e 

custos diretos. 

 Recolha e análise das fichas de levantamento – plano de atividades dos 

serviços. Esta fase ocorreu em simultâneo com a apresentação do Plano de 

Desempenho dos Serviços Clínicos, através do preenchimento dos quadros 

de produção prevista para 2015. 

 Elaboração do Plano de Atividades. 

 Aprovação do Plano de Atividades pelo Conselho de Administração em 

2014-12-11. 

 Apresentação aos dirigentes do IPOLFG em 2014-12-17. 

 Apresentação ao Conselho Consultivo em 2014-12-19. 

 Aprovação da versão final. 

 Envio à tutela. 

 


