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

APCER Associação Portuguesa de Certificação 

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

COMPETE 2020 Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

DGO Direção Geral do Orçamento 

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

EPE Entidade Pública Empresarial 

ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 

ETC Equivalente a Tempo Completo 

FSE Fornecimentos e Serviços Externos 

GDH Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

GHIPOFG Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil 

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 

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 Contabilidade do Ministério da Saúde 

RM 3T Ressonância magnética 3T 

RON Registo Oncológico Nacional 

SAMA Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública 

SCLÍNICO Sistema de Apoio ao Médico 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

SiNATS Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

SNC Sistema de Normalização Contabilística 

SNC - AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SNS Serviço Nacional de Saúde  

SONHO V2 Sistema de gestão administrativa hospitalar 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TMRG Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

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 
 

O Instituto português de Oncologia de Lisboa, de Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG) 

conseguiu angariar na sociedade portuguesa um capital de prestígio, ao longo dos mais 

de 90 anos de existência, que marcaram decisivamente o seu percurso nos últimos anos. 

Apesar do ambiente externo de fortíssima restrição ao bom desempenho de serviços 

públicos, de que o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) foi a face 

visível, o IPOLFG manteve nesse período os níveis de assistência aos doentes 

oncológicos. Nos anos mais recentes, a produção de cuidados de saúde revelou ligeiros 

acréscimos, os indicadores de qualidade mantiveram-se, os recursos disponíveis 

reduziram, com especial enfoque para os recursos humanos. 

 

Deve reforçar-se a ideia que estes resultados apenas foram possíveis, graças à cultura de 

serviço público predominante nos trabalhadores do IPOLFG que, em muitas situações, 

sacrificaram os seus interesses pessoais para que o interesse dos doentes oncológicos 

fosse devidamente satisfeito. 

 

Em 2016, o País vive um tempo de esperança num futuro melhor. Não se espera uma 

súbita alteração das condições externas, no que respeita às restrições orçamentais do 

sector público. Mas, será muito importante, o regresso à normalidade de considerar o 

bom funcionamento dos serviços de saúde como uma prioridade do País. 

 

Neste enquadramento, o Conselho de Administração espera que, durante o ano de 2016, 

seja possível prosseguir a política de melhoria das instalações do IPOLFG, 

concretizando os projetos relativos ao Bloco Operatório e à Unidade de Transplantes de 

Medula. Também a infra-estrutura tecnológica terá um significativo investimento, 

possível através de co-financiamento do Programa Portugal 2020. 

 

Prosseguir o reequilíbrio dos recursos humanos, iniciado já em 2015, é também um dos 

principais desideratos para 2016. Pretende-se garantir recursos necessários para 

fortalecer a capacidade de oferta de cuidados, tendo em vista corrigir os tempos de 

acesso ao tratamento. 

 

Finalmente, 2016 é o ano de um enorme desafio, numa instituição com as características 

do IPOLFG: compatibilizar a inovação terapêutica, que nos últimos anos tem reforçado 

o arsenal disponível com o equilíbrio das contas. Ambos são objetivos que a sociedade 

exige ao IPOLFG (bem como aos restantes hospitais do SNS). Será certamente o mais 

difícil desafio de gestão que temos de defrontar. 

 

Na linha dos anos anteriores, o Conselho de Administração do IPOLFG expressa o seu 

reconhecimento a todos os trabalhadores pelo empenho e profissionalismo, condição 

essencial para construir a confiança no futuro do IPOLFG. 

 

Lisboa, Fevereiro de 2016 
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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 Institucional 

2.1. Caracterização geral 
 
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 IPOLFG é um hospital público do SNS, pertencente ao sector empresarial do 

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

nº 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, 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, equiparado a Serviços e Fundos Autónomos. 

 

Na dependência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

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

política e de gestão hospitalar, o IPOLFG assegura o acesso a doentes das regiões 

de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e Algarve, bem como das Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira. 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 25% dos novos casos de cancro das regiões acima referidas, o que faz do 

IPOLFG a maior instituição no tratamento da doença oncológica no sul do país. 

 

O IPOLFG detém acreditação pela Organization of European Cancer Institutes 

(OECI) como Clinical Cancer Center e tem em curso o processo para o 

reconhecimento como Comprehensive Cancer Center. Dispõe de um vasto leque de 

serviços certificados pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), de acordo com a 

NP EN ISO 9001:2008 e com a EN ISO 13485: 2003, pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER). Não menos importante dispõe de reconhecimento externo 

por parte de utentes, profissionais e comunidade académica e científica. 

 

Estruturalmente, fruto de indefinição estratégica ao longo da década passada, o 

IPOLFG assistiu à degradação das suas instalações e equipamentos, tendo 

conseguido, nos últimos 4 anos, iniciar um processo intensivo de requalificação e 

humanização dos espaços e de modernização tecnológica ao qual urge dar 

continuidade.  

 

ENQUADRAMENTO 

DO PLANO 
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2.2. 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 na orientação da sua actividade, 

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. 

 

2.3. Análise da envolvente interna e externa 
 

A análise da envolvente interna e externa permite recentrar os objectivos e as 

prioridades anualmente e identifica as razões que explicam a importância do 

IPOLFG, bem como os obstáculos que importam ultrapassar. 

 

Pontos Fortes 

 Centro de referência no tratamento especializado de doença oncológica, 

particularmente da doença oncológica rara. 

 Instituição com credibilidade, nos vários domínios da sua actividade, 

reconhecida a nível nacional e internacional. 

 Competência técnica, com forte componente humanista. 

 Profissionais competentes e dedicados na abordagem ao doente oncológico. 
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 Abordagem multidisciplinar e integrada da prestação de cuidados, em todas as 

fases da doença. 

 Inovação tecnológica no diagnóstico e tratamento da doença oncológica. 

 Ensino e formação diferenciado na área oncológica, com uma visão 

multidisciplinar privilegiada. 

 Ligação estreita entre a clínica e a investigação. 

 Maximização da eficiência, através da rentabilização de recursos e controlo de 

custos. 

 

Pontos Fracos 

 Instalações envelhecidas com estruturas adaptadas, que condicionam circuitos 

e processos de trabalho. 

 Sistemas de informação frágeis e fragmentados. 

 Tempos máximos de resposta garantidos acima dos definidos, particularmente 

para intervenção cirúrgica. 

 Autonomia de gestão limitada. 

 Fragilidade da estrutura Económico-Financeira. 

 

Oportunidades 

 Reforçar a marca IPO, através do reconhecimento como centro de referência 

para o tratamento de algumas patologias. 

 Intensificar a articulação com outras entidades do SNS, de forma a maximizar a 

utilização de recursos e a disseminação de boas práticas. 

 Influenciar decisões e práticas clínicas, nomeadamente através da criação de 

conhecimento sobre tecnologias da saúde na área do medicamento. 

 Continuar o processo de requalificação das instalações do Instituto, 

beneficiando do novo plano urbanístico da Câmara Municipal de Lisboa para a 

Praça de Espanha. 

 Reestruturar profundamente os sistemas de informação. 

 Maximizar candidaturas e concretização de projectos com financiamento 

comunitário - Portugal 2020. 

 Melhorar a eficiência energética, através da instalação de um sistema de 

centralização de água quente e água gelada. 

 

Ameaças 

 Abertura de instituições de saúde privadas com ampla capacidade de resposta. 

 Saída de profissionais altamente especializados e treinados, com escassez de 

recursos humanos no mercado para suprir necessidades. 

 Mudança do sistema de informação clínico e administrativo de gestão de 

doentes (instalação do SONHO v2 e SClínico-H), particularmente devido à 

dependência dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) na gestão 

do projeto. 

 Fragilidade económica para gerar excedentes financeiros que permitam 

concretizar investimentos, designadamente assegurar a contrapartida nacional 

dos projectos já aprovados pelo Sistema de Apoio à Modernização e 
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Capacitação da Administração Pública (SAMA) e dar continuidade à 

requalificação das instalações. 

 Manutenção da restrição orçamental. 

 

2.4. Principais realizações do exercício anterior 
 
Os desafios colocados ao SNS nos últimos anos conduziram a processos de 

mudança e de ajustamento, com uma fortíssima redução da despesa pública. O 

IPOLFG acompanhou esta exigência, salvaguardando a qualidade e o desempenho 

dos cuidados e a rentabilização dos recursos. 

Em 2015 foi possível reforçar o papel do IPOLFG como hospital de referência em 

oncologia na área da prestação de cuidados de saúde multidisciplinares e 

diferenciados, no ensino e na investigação. Mantiveram-se os níveis de qualidade e 

de resposta na prestação de cuidados, foi dada continuidade à renovação 

tecnológica e à requalificação das instalações, garantiu-se a articulação com os 

estabelecimentos de ensino pré e pós graduado e profissional e foi possível 

valorizar a participação na investigação científica. 

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

externas, registando-se um aumento face ao período homólogo de 6.623 consultas 

(+ 2,7%). Ao nível do internamento verificou-se igual crescimento (+ 2,62%), face 

ao período homólogo (mais 316 internamentos). Importa salientar a recuperação 

da actividade cirúrgica ao longo do ano, com particular destaque para a cirurgia do 

ambulatório (+ 12,41%), mas também da cirurgia convencional (+ 2,25%). O 

número global de tratamentos de radioterapia estabilizou (+ 0,87%), destacando-  

-se a internalização de uma parte significativa dos tratamentos e o aumento dos 

procedimentos complexos. Os tratamentos de quimioterapia mantiveram a 

tendência de crescimento, registando mais 1.431 tratamentos. 

Foram formalmente apresentadas as candidaturas do IPOLFG a reconhecimento, 

pelo Senhor Ministro da Saúde, como Centro de Referência para a área da 

Oncologia Pediátrica e como Centro de Referência para as seguintes Áreas de 

Oncologia de Adultos: Cancro do Esófago; Cancro do Testículo; Cancro do Reto e 

Sarcomas das Partes Moles e Ósseos. 

Em relação à formação médica pós graduada, em 2015, o IPOLFG teve 85 internos 

em formação específica de diferentes especialidades médicas. Na formação pré 

graduada médica manteve-se a articulação com as duas faculdades de medicina de 

Lisboa, quer através de estágios curriculares, quer através da docência, com aulas 

nas instalações do IPOLFG. 

No âmbito da enfermagem e quanto à colaboração na formação pré e pós-

graduada, destacam-se as parecerias com a Universidade Católica Portuguesa e 

com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), tendo sido envolvidos 

cerca de 50 enfermeiros do IPOLFG. Importa ainda referir a aceitação, por parte da 
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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 entrou em funcionamento em 2015.  

É ainda de mencionar a colaboração dos profissionais do IPOLFG com outras 

instituições na área do ensino, quer na composição de júris de concursos, quer em 

actividades lectivas, quer na formação em áreas de excelência. Noutra vertente do 

ensino e da 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. 

Pelo exposto, fica bem patente a atractividade do IPOLFG em 2015 como centro de 

referência para o ensino. 

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.  

 

Ao nível dos Recursos Humanos, assistiu-se, em 2015, a uma inversão da tendência 

de redução, contando-se, em 31 de dezembro de 2015, com mais 59 efetivos, 

totalizando 1.735 (excluindo os 85 médicos em formação), que comportam 127 

saídas de profissionais, 64 dos quais médicos e enfermeiros (total de médicos em 

2015 = 229; total de enfermeiros em 2015 = 516).  

As limitações na contratação de profissionais de saúde e, particularmente, de 

pessoal de apoio (assistentes técnicos e assistentes operacionais) constituíram um 

forte constrangimento à realização da actividade e justificam, em alguns casos, a 

não concretização dos objetivos definidos. 

 

O processo de ajustamento da sustentabilidade financeira, iniciado em 2012 e que 

em 2014 alcançou um valor de EBITDA positivo, encontrou-se comprometido ao 

longo do ano de 2015, devido à redução do valor do contrato programa, que foi 

unilateralmente imposto. Desde o início do processo de contratualização, que o 

IPOLFG fundamentou adequadamente a necessidade de corrigir o 

subfinanciamento da sua atividade e, no final do terceiro trimestre de 2015, 

comprovou essas alegações com dados da produção realizada, merecendo parecer 

favorável da ARSLVT e da ACSS e, pelos contactos havidos, o despacho positivo de 

S. Exa. o Secretário de Estado da Saúde. 

 

Relativamente à requalificação das instalações e modernização do parque 

tecnológico, o ano de 2015 foi marcado pela instalação e entrada em produção de 

dois aceleradores lineares que permitirão dar resposta internamente a mais cerca 
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de 750 doentes. Da mesma forma, a aquisição do equipamento de ressonância 

magnética nuclear melhorou significativamente a qualidade do diagnóstico por 

imagem e diminuiu a dependência de terceiros e o recurso a atividade adicional. 

No que diz respeito às instalações, concluiu-se o processo, iniciado há 4 anos, de 

requalificação dos internamentos, considerado prioritário pelo Conselho de 

Administração, com a finalização da intervenção no 3º piso de internamento do 

pavilhão de medicina.  

 

O ano de 2015 marcou o início do processo de remodelação e reforço da infra-

estrutura da rede informática. Deu-se continuidade à migração para a plataforma 

SONHO V2 e SClínico-H, plataformas que visam substituir as funcionalidades e 

módulos associados ao sistema em uso - HOSIX. Este projecto, pela complexidade e 

dependência das entidades envolvidas, transita para 2016 e, tal como em 2015, 

está dependente da parceria com a SPMS. 

Em termos do reconhecimento externo, mantiveram-se os processos de 

acreditação e de certificação, designadamente os tendentes à acreditação como 

Comprehensive Cancer Centre, pela OECI e a manutenção da certificação, em alguns 

serviços, pelo sistema de gestão da qualidade (SGQ), de acordo com a NP EN ISO 

9001:2008 e com a EN ISO 13485: 2003, pela APCER.  

Na sequência da redução para cerca de metade (5 M€) do aumento de capital 

estatutário previsto do IPOLFG, integralmente realizado pela tutela tendo em vista 

a concretização de investimento estrutural, procedeu-se a reavaliação das 

prioridades. Daí resultou a decisão, ainda em 2015, de alterar a ordem de 

realização das intervenções estruturantes que constam do plano de continuidade 

do IPOLFG, avançando-se, numa primeira fase, não com a concentração dos 

laboratórios na antiga escola de enfermagem, como estava previsto, mas com a 

ampliação e requalificação do bloco operatório, com vista a melhorar o mais 

brevemente possível o acesso a tratamento cirúrgico. 

O novo plano urbanístico da Câmara Municipal de Lisboa, para a Praça de Espanha, 

abriu um novo e importantíssimo enquadramento, no qual o IPOLFG está 

empenhado em participar, no sentido de criar condições para viabilizar a 

construção de um novo edifício, inteiramente dedicado à concentração das áreas 

de ambulatório, que se encontram a funcionar em espaços adaptados, pouco 

dignos e completamente espartilhados e dispersos, com graves prejuízos para os 

doentes e para a eficiência na utilização de recursos humanos e materiais. Esta 

oportunidade, a concretizar-se, implica uma nova revisão do plano de continuidade 

e representa uma melhoria muito significativa nas condições de diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento do doente oncológico em Portugal. 
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3. Enquadramento do Plano 
 

3.1. Principais desafios e pressupostos assumidos 
 

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. 

 

O principal desafio para 2016 é, sem dúvida, a criação de condições materiais e 

financeiras para viabilizar os projectos de requalificação e reequipamento do 

IPOLFG, particularmente a construção de um novo edifício, onde se concentre toda 

a actividade de ambulatório. 

 

Este ano ficará fortemente influenciado pela capacidade de operacionalização dos 

projectos aprovados nas candidaturas a apoio financeiro através do SAMA 2020, 

enquadrado no domínio temático do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (COMPETE 2020), no atual quadro estratégico comum 

(Portugal 2020) realizadas em 2015, no valor global de mais de 3M€1. Os projectos 

apresentados englobam a modernização e consolidação de serviços e 

infraestruturas tecnológicas de suporte, a desmaterialização de processos clínicos 

e administrativos e a implementação de mecanismos de segurança da informação, 

que, no seu conjunto, promoverão a melhoria dos processos de trabalho e a 

fiabilidade das aplicações, o reforço do modelo de organização interna e ganhos de 

eficiência e de efectividade para os utentes e profissionais.  

 

A capacidade para manter os recursos humanos, reforçando as equipas com 

recursos de qualidade e mantendo o nível de dedicação e motivação dos 

profissionais constitui transversalmente um desafio determinante em 2016 para a 

concretização dos objectivos definidos. 

 

Outro desafio que se vem colocando nos últimos anos e com especial premência 

em 2016, é a capacidade de, conjuntamente com as entidades competentes e 

parceiras, continuar a garantir, de forma sustentável, a avaliação e o acesso à 

inovação de tecnologias da saúde e concomitantemente manter a trajectória de 

sustentabilidade económico financeira, iniciada em 2012, com resultados positivos 

desde 2014. 

 

                                                 
11 comparticipação do IPOLFG (2016-17) de cerca de 1,3 M€. 
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Por fim, não pode deixar de ser sublinhado que, em 2016 será iniciada a reflexão 

estratégica e a revisão de objetivos, com vista à elaboração do próximo plano 

estratégico.  

 

A instabilidade política e governamental, vivida no final do ano de 2015, 

condicionou inevitavelmente a condução dos trabalhos de planeamento e 

elaboração de documentos previsionais. À data de elaboração deste documento, 

ainda que já tenham sido apresentados os documentos previsionais de gestão 

associados ao orçamento financeiro, que integra o orçamento geral do Estado, 

ainda não há orientações específicas relacionadas com a metodologia para 

definição de preços e fixação de objetivos associados ao contrato programa para 

2016, nem foram emitidas as instruções sobre a elaboração dos instrumentos 

previsionais de gestão, pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. 

 

Neste enquadramento, procuraram manter-se os pressupostos que têm vindo a ser 

reiterados nos últimos exercícios, adaptados às necessidades identificadas e às 

prioridades atribuídas.  

 

No capítulo subordinado aos orçamentos apresentam-se as premissas e os 

pressupostos utilizados, ainda que sujeitos às regras específicas de elaboração de 

um orçamento numa lógica de caixa. Quanto à produção estimada, considerando o 

elevado grau de maturidade da instituição e a relativa estabilização da capacidade 

instalada, optou-se por manter, como ligeiros crescimentos nalgumas linhas de 

actividade, os valores da produção realizada em 2015. 

 

No que respeita a investimentos, inscreveu-se no orçamento financeiro alguns 

investimentos inadiáveis, para os quais já existe fonte de financiamento definida, 

ainda que nos objetivos traçados para 2016 se encontrem iniciativas e projectos de 

investimento que carecem de reforço do capital estatutário. A requalificação e 

ampliação do bloco operatório, cujo projecto de arquitectura e estudo prévio se 

iniciaram em 2015, será inscrito no orçamento financeiro e viabilizado, aquando 

da aprovação da utilização de 5 M€ de aumento de Capital Estatutário, 

concretizado em Setembro 2015. 

 

3.2. Principais linhas e ações estratégicas para 2016 
 
Num cenário de constante mudança, que exige estruturas e processos de 

planeamento dinâmicos e, em conformidade com os desafios atrás apresentados, 

cumpre, neste capítulo, enquadrar os eixos e as ações estratégicas a dar 

continuidade ou a desenvolver em 2016. Ainda que sujeitos a revisão, em função 

do novo plano estratégico, consideraram-se medidas em todos os eixos 

estratégicos, do plano anterior, estendido para 2016 e cujas acções, indicadores de 
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resultados e metas, incorporaram as iniciativas e propostas apresentadas nos 

planos de atividades elaborados pelos dirigentes intermédios do Instituto. 

 

A Estratégia de desenvolvimento delineada pelo IPOLFG encontra-se balizada por 

três grandes desígnios:  

 Hospital de referência em oncologia;  
 Centro gerador de conhecimento; 
 Instituição sustentável nos domínios económico, financeiro, social e 

ambiental,  

e estrutura-se em torno de cinco eixos estratégicos que servem de orientação à 

condução da atividade do hospital: Eixo 1 – Excelência Clínica; Eixo 2 – Eficiência e 

Sustentabilidade; Eixo 3 – Formação e Investigação; Eixo 4 – Requalificação da 

Estrutura Física; Eixo 5 – Reforço da Marca IPO. 

 

Numa única palavra, a orientação estratégica nos vários domínios de intervenção 

pode sintetizar-se em criar INOVAÇÃO.  

 

Eixo 1 – Excelência Clínica 

 

Dar continuidade às acções relacionadas com o modelo de governação e qualidade 

da prática clínica e dos serviços prestados, que naturalmente se repercute na 

estrutura de recursos humanos e nos sistemas de informação e, globalmente, 

contribui para melhorar os resultados em saúde e a satisfação dos utentes e dos 

profissionais. 

 

Eixo 2 – Eficiência e Sustentabilidade 

 

De acordo com o Modelo de Governação do IPOLFG, dar seguimento às políticas 

que favorecem a melhoria da utilização da capacidade instalada e a contenção de 

custos, fundamentando as decisões de investimento com avaliações económicas de 

custo/benefício, que comprovem a necessidade e a rentabilidade dos projetos; 

estimulando parcerias e o aproveitamento de sinergias que reforcem a 

sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental. 

 

Eixo 3 – Formação e Investigação 

 

Como unidade de referência no tratamento da doença oncológica, o IPOLFG não se 

pode demitir das responsabilidades inerentes à formação dos diversos grupos 

profissionais, bem como do dever de fomentar a investigação clínica em diversas 

vertentes. 

 

 

 



 

18 

 

Eixo 4 – Requalificação da Estrutura Física  

 

Dar prossecução ao plano de continuidade de requalificação da estrutura física 
existente, reavaliando, de forma sistemática, as prioridades e reformulando-as de 
acordo com as oportunidades de melhoria. 
 
Eixo 5 – Reforço da Marca IPO 

 

Ainda que, de forma mais ou menos direta, todas as linhas de acção contribuam 
para reforçar a marca IPO, a definição de um eixo específico para alcançar este 
desiderato, prende-se com a importância de valorizar a maior abertura e 
proximidade ao exterior, com comunicação efetiva de informação e formação, 
dirigida a profissionais e à população em geral, divulgando resultados alcançados, 
disseminando boas práticas e contribuindo para a definição, condução e 
implementação da política de saúde. 
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4. Atividade prevista e plano de recursos 

4.1. Objetivos  
 
Os objetivos definidos para 2016 concorrem de forma direta para a concretização 

das opções estratégicas de médio e longo prazo, que apontam para a melhoria 

contínua das prestações de saúde em oncologia, através da obtenção, aplicação e 

difusão de novos conhecimentos científicos, da requalificação e modernização de 

equipamentos, instalações e sistemas de informação e, bem assim, da inovação 

organizacional e de gestão, num obrigatório contexto de sustentabilidade 

económica. 

 

Para tal, o IPOLFG traça como principais objetivos para 2016: 

(I) Dar continuidade ao projeto de renovação e modernização do parque infra-

estrutural e tecnológico; 

(II) Afirmar os sistemas de informação e comunicação como ativos do Instituto;  

(III) Concretizar a alteração do modelo de governação, com ampliação das 

responsabilidades dos diversos níveis da hierarquia, potenciando a orientação 

clínica da gestão, garantindo a aplicação de padrões reconhecidos de qualidade e 

visando incrementos de eficiência; 

(IV) Concretizar a responsabilidade social do IPOLFG, em primeiro lugar pela garantia da 

sua sustentabilidade económica e financeira e ainda pela motivação contínua do 

potencial humano e pelo empenho, no âmbito do Grupo Hospitalar IPOLFG, na 

entrega ao SNS dos melhores modelos e conceitos sobre as diversas vertentes da 

Oncologia e sua prática 

 

Os 4 objetivos identificados estão condicionados pela incerteza existente quanto ao 

financiamento da actividade e às fontes de financiamento alternativas. Admite-se 

que, por escassez de recursos financeiros e à semelhança do que ocorreu em 2015, 

várias medidas tenham que ser reescalonadas para os anos seguintes. 

 

4.2. Plano de Ação  
 

O plano de ação traduz o alinhamento das ações com os objetivos e com os eixos 

estratégicos e permitirá patentear o respetivo grau de concretização.  

 

De seguida apresentam-se as principais ações a desenvolver e correspondentes 

indicadores, para alcançar os objectivos definidos, tentando esquematicamente 

manter-se a matriz de organização estratégica.  
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Há um conjunto de ações de carácter transversal e estrutural, cuja concretização 

concorre para mais do que um eixo e/ou objectivo. 

 

Importa, por fim, referir que estão planeadas muitas outras acções e medidas, 

explicitadas nos planos de actividades dos serviços, que pela especificidade e 

detalhe que comportam não podem ser apresentadas neste documento, ainda que 

sejam de grande relevância para a concretização dos objetivos gerais e 

operacionais do IPOLFG. 
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Eixo 
I - Dar continuidade ao projeto de renovação e modernização do parque infra-

estrutural e tecnológico 

Ações Indicador 

1 - Excelência 

Clínica 

Ampliação, requalificação e 
concentração das Instalações do Bloco 
Operatório 

Elaborar e aprovar o projeto, adjudicar e 
iniciar a obra até ao final do ano 

Requalificação das Instalações do 
serviço de Imunohemoterapia no 
pavilhão de Rádio (precedência) 

Elaborar e aprovar o projeto, adjudicar e 
concluir a obra até ao final de setembro 
de 2016  

Requalificação das Instalações do 
Hospital de Dia da Pediatria 

Elaborar e aprovar o projeto, adjudicar e 
concluir a obra até ao final de Junho de 
2016  

 

2 - Eficiência e 

Sustentabilidade 

Utilização do edifício da antiga Escola de 
enfermagem para aumentar a 
capacidade instalada de consultas em 
ambulatório   

Elaborar um plano funcional da 
organização das consultas até 30 de 
março 

Efetuar obras de adaptação do espaço e 
operacionalização da medida até 31 de 
maio 

Centralização do processo de operações 
metrológicas 

Garantir a existência de um plano de 
operações metrológico único até 30 de 
junho 

 

4 - Requalificação 

da Estrutura Física 

Participação no novo plano urbanístico 
da Câmara Municipal de Lisboa para a 
Praça de Espanha, viabilizando o terreno 
para construção de um novo Edifício 
destinado ao ambulatório 

Alcançar a concretização da cedência do 
terreno 

Reinstalar os laboratórios de 
bacteriologia e virologia 

Viabilizar o  projeto de requalificação da 
Imunohemoterapia em tempo útil, 
mantendo as condições de 
funcionamento destes laboratórios 

Instalação de uma "sala limpa" no 
Laboratório de Criobiologia/Terapia 
Celular  

Garantir a autorização de 
funcionamento da atividade de 
Transplante de medula, relacionada 
com este requisito 

Alargamento e melhoria das instalações 
da UTM para 12 quartos, utilizando o 
espaço libertado pela UCA no pavilhão 
de rádio (precedência) 

Elaborar o programa funcional e o 
projeto até 31 dezembro 

Centralizar os serviços administrativo e 
de apoio no edifício administrativo 

Até ao final de dezembro 

 

5 - Reforço da 

Marca IPO 

Participação no novo plano urbanístico 
da Câmara Municipal de Lisboa para a 
Praça de Espanha, viabilizando o terreno 
para construção de um novo Edifício 
destinado ao ambulatório 

Alcançar a concretização da cedência do 
terreno 
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Eixo 
II - Afirmar os Sistemas de Informação e Comunicação como ativos do Instituto 

Ações Indicador 

1 - Excelência 

Clínica 

Implementação de uma política de 
segurança  e confidencialidade de dados 

Alargar a infraestrutura centralizada de 
backups para exames de pneumologia e 
gastrenterologia 

Desmaterialização de processos clínicos 
e Administrativos 

Concluir o processo de migração para o 
sistema integrado de informação 
SONHO V2 e Sclínico, em todos os 
módulos até 30 de setembro 

Implementar uma solução autónoma de 
prescrição e agendamento de MCDT, 
até 30 setembro 

Implementar a requisição electrónica de 
componentes sanguíneos em todo o 
hospital 

Instalar e parametrizar o sistema de 
gestão de anatomia patológica 

Alargar a prescrição electrónica de 
citotóxicos a todos os serviços, excepto 
pediatria 

Alargar o sistema de notificação de 
agendamento e de alertas via SMS a 
todas as consultas 

Alargar a Cobertura da rede Wireless Todos os serviços de internamento 

 

2 - Eficiência e 

Sustentabilidade 
Elaboração de um plano de Disaster 
Recovery 

Até ao final de setembro 

 

3 - Formação e 

Investigação 
Informatização do laboratório da UIPM Até 30 de setembro 

 

4 - Requalificação 

da Estrutura Física 

Construção e transferência do Data 
Center 

Até ao final de dezembro 

Reestruturação da Rede de Fibra Óptica  Até ao final de dezembro 

 

5 - Reforço da 

Marca IPO 

Implementação de um sistema de 
Business Inteligence 

Iniciar o processo de interoperabilidade 
com os sistemas de informação do 
IPOLFG 

 
Racionalização das comunicações 

 Reestruturação de rede para 
implementar solução VOIP 
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Eixo 

III - Concretizar a alteração do modelo de governação, com ampliação das 
responsabilidades dos diversos níveis da hierarquia, potenciando a orientação 

clínica da gestão, garantindo a aplicação de padrões reconhecidos de qualidade e 
visando incrementos de eficiência. 

Ações Indicador 

1 - Excelência 
Clínica 

Adopção de novas técnicas médico-
cirúrgicas 

Realizar pelo menos 20 cirurgias 
minimamente invasivas (esófago e 
estômago) 

Realizar pelo menos 25 procedimentos 
de Dissecção da Submucosa 

Realização de estudos de avaliação de 
efetividade de novos medicamentos 
antineoplásicos nas fases precoces da 
sua utilização (ainda sob avaliação 
prévia ou de introdução recente na 
prática clínica) 

Iniciar pelo menos 2 estudos até ao final 
do ano, visando o alargamento à 
generalidade das intervenções 
terapêuticas 

Desenho do modelo de gestão 
operacional sistemática da trajectória 
clínica à patologia oncológica do tubo 
digestivo, em linha com o trabalho 
desenvolvido da trajectória das doentes 
com carcinoma mamário 

Apresentação do desenho funcional do 
modelo até 30 de setembro 

Acompanhamento (“stewardship”) da 
prescrição antibiótica nomeadamente 
ao uso racional de Quinolonas e de 
Carbapenemes 

Redução de 10% dos gastos com 
consumo de quinolonas e 
carbapenemes 

Promoção de discussão com vista à 
elaboração de políticas institucionais 
para o enquadramento de decisões 
relativas ao prosseguimento de 
terapêutica anti-neoplásica e de 
medidas de reanimação em doentes em 
fim de vida. 

Elaboração de um documento formal 
sobre esta questão 

Aumento da capacidade instalada da 
UCI 

Atingir a lotação média de 8 camas, com 
pelo menos 300 admissões/ano 

Aumento da capacidade de  intervenção 
psicológica a doentes e familiares 

Alargar o acompanhamento psicológico 
a doentes e famílias identificadas por 
mais 2 serviços  

Atualização do Sistema de Gestão da 
Qualidade, em conformidade com a 5ª 
versão da Norma ISO 9001 (ISO 
9001:2015) 

Obter a certificação com base na 
atualização em pelo menos 2 serviços 
do IPOLFG 

Reorganização do Secretariado Clínico, 
das práticas administrativas e da 
afetação de recursos 

Uniformizar níveis de eficiência na 
gestão de processos de programação 
dos serviços, diminuindo as reclamações 
internas em pelo menos 25% 

 

2 - Eficiência e 
Sustentabilidade 

Revisão do Regulamento Interno Aprovar até 30 de setembro 

Diminuição do tempo de espera para 
consulta e para cirurgia 

Aproximar os tempos de resposta dos 
TMRG, reduzindo 20% os tempos de 
espera na cirurgia e 10% para consulta 
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Aumento do número de dadores de 
sangue total e aférese 

Diminuir 10% os gastos com aquisição 
de componentes sanguíneos 

Aprofundamento do conceito de Patient 
Blood Managment no Hospital 

Diminuir cerca de 5% o número de 
unidades preparadas e não aplicadas 

Criação de uma Unidade Central de 
Gestão de Documentação 

Aprovar o regulamento arquivístico do 
IPOLFG 

Implementar um sistema de 
digitalização de documentos 

Instalar um sistema de gestão 
documental 

Desenvolvimento de estudos de 
viabilidade económico com vista à 
externalização de Serviços  

Apresentar um estudo para 
externalização do serviço de 
esterilização  

Desenvolvimento de um modelo de 
gestão integrada de transporte não 
urgente de doentes  

Reduzir os gastos com transporte não 
urgente de doentes em 1M€ 

 

3 - Formação e 
Investigação 

Identificação do trajecto terapêutico, no 
1º e 2º ano de tratamento, dos doentes 
incluídos nos Programas de 
financiamento compreensivo 

Elaborar um estudo representativo do 
padrão de tratamento vs modelo de 
financiamento comparado 

Participação na formação de médicos de 
Medicina Geral e Familiar 

Organização do 2º Curso de 
Gastrenterologia, pelo GHIPO-serviços 
de gastrenterologia 

Promoção da divulgação da actividade 
científica realizada no IPOLFG 

Publicar pelo menos 10 artigos 
científicos em revistas com peer review 

Realizar pelo menos 4 encontros de 
Investigação 

Elaborar o anuário da atividade 
científica realizada em 2015 

Promoção de novos projetos entre as 
várias unidades integrantes do 
iNOVA4Health 

Iniciar pelo menos 1 projeto 

Realizar, em parceria com a Faculdade 
de Ciências Médicas da Univ. da Beira 
Interior, o curso de pós graduação em 
Onco-geriatria e Cuidados Continuados 
delineado em 2015 

Concretizar o curso 

Participação, em parceria com outras 
instituições, de cursos de pós graduação 

Ministrar pelo menos 500h de formação 

 

4 - Requalificação 
da Estrutura Física 

Utilização do edifício da antiga Escola de 
enfermagem para aumentar a 
capacidade instalada de consultas em 
ambulatório   

Elaborar um plano funcional da 
organização das consultas até 30 de 
março 

Efetuar obras de adaptação do espaço e 
operacionalização da medida até 31 de 
maio 

 

5 - Reforço da 
Marca IPO 

Criação da Plataforma do Registo 
Oncológico Nacional  

Até ao final de dezembro 

 Criação de uma unidade central de 
informação  

Criar o modelo de funcionamento 
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 Revisão dos Protocolos dos Tumores 
Ginecológicos 

Até ao final de março 

 
Organizar uma reunião internacional  
sobre risco familiar 

Estabelecer protocolo com a em 
parceria com Liga Portuguesa Contra o 
Cancro e promover a reunião até ao 
final do ano 

 VI Reunião de Cuidados Intensivos em 
Oncologia 

Organizar reunião conjunta das UCI dos 
IPOLisboa e IPOPorto 

 II Encontro de Enfermagem de 
Oncologia 

Organizar reunião conjunta dos 3 IPO’s 
em Outubro de 2016 - Lisboa 

 
Participação em ações de prevenção 
primária do cancro  

Estabelecer um protocolo de 
colaboração com a Liga Portuguesa 
Contra a Sida para efetuar rastreio de 
cancro anal e cervical por citologia 

 
Participação em ações de prevenção 
secundária do cancro  

Estabelecer pelo menos 1 protocolo 
com uma entidade externa para 
prestação de serviços de diagnóstico na 
área da anatomia patológica 

 Obter o reconhecimento como 
Comprehensive Cancer Centre, pela OECI 

Até ao final do ano 

 
Obter o reconhecimento como Centro 
de Referência  

Pediatria e adultos: Cancro do Esófago; 
Cancro do Testículo; Cancro do Reto e 
Sarcomas das Partes Moles e Ósseas. 
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Eixo 

IV - Concretizar a responsabilidade social do IPOLFG, em primeiro lugar pela 
garantia da sua sustentabilidade económica e financeira e ainda pela motivação 
contínua do potencial humano e pelo empenho, no âmbito do Grupo Hospitalar 
IPOLFG, na entrega ao SNS dos melhores modelos e conceitos sobre as diversas 

vertentes da Oncologia e sua prática 

Ações Indicador 

1 - Excelência 

Clínica 

Elaboração de protocolos de avaliação 
de tecnologias da saúde 

Estabelecer um protocolo de 
cooperação com o INFARMED 

Monitorização do circuito do 
medicamento de alto risco 

Realizar três auditoria a serviços de 
internamento, promovidas pela 
Direcção Clínica, Gestão da Qualidade e 
do Risco Clínico 

 

2 - Eficiência e 

Sustentabilidade 

Consolidação da trajectória de 
sustentabilidade económico-financeira 

Alcançar EBITDA próximo de zero (> -
1M€) 

Elaboração do novo Plano Estratégico 
2016-18 

Submeter o Plano à Tutela até ao final 
do ano 

Concretização do processo de venda de 
imóveis 

Obter as autorizações necessárias e 
concretizar a venda de pelo menos 2 
imóveis 

Redução da quantidade produzida de 
resíduos dos Grupos III 

Redução do gasto em pelo menos 7% ao 
ano 

Proceder à reavaliação do património e 
consequente registo de titularidade da 
propriedade  

Concretizar processo de avaliação do 
património 

Retomar o processo de registo da 
Titularidade do património em uso 

 
3 - Formação e 

Investigação 
Participação nas comemorações do Dia 
Mundial dos Cuidados Paliativos 

Organizar um evento comemorativo no 
IPOLFG 

 

4 - Requalificação 

da Estrutura Física 

Sinalização dos sentidos de evacuação e 
dos meios de intervenção e alarme 
(imposição legal) 

Eliminar as desconformidades nas 
auditorias 

 

5 - Reforço da 

Marca IPO 

Assinalar/comemorar os 60 anos de 
existência do Serviço 

Promover um evento comemorativo 

 Propor à tutela indicadores de 
acompanhamento adaptados à doença 
crónica, especificamente, à doença 
oncológica 

Até ao final do ano 
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4.3. Plano de Produção 
 

O IPOLFG tem procurado garantir uma resposta clinicamente adequada e efectiva, 

às necessidades explícitas da procura, optimizando a aplicação dos recursos 

disponíveis. Este processo traduz-se numa tendência de crescimento, embora 

ténue, dos níveis de produção, em praticamente todas as linhas de actividade. 

 

Para 2016, não obstante as limitações e fatores de incerteza condicionantes deste 

processo de planeamento, o IPOLFG continuará a apostar na melhoria do acesso. 

Prevê-se aumentar a capacidade instalada no ambulatório e reduzir os tempos de 

espera, não somente no acesso a cirurgia, mas a todos os atos que integram as 

trajectórias diagnósticas e terapêuticas dos doentes. 

 

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

atividade nos últimos anos e a projecção para 2016. 

 

 

Produção Assistencial 2014 2015 2016 
(previsão) 

Internamento       

Doentes Saídos 12.075 12.391 12.403 

Dias de Internamento 78.459 81.046 80.598 

Consultas Médicas 249.879 256.502 256.800 

Primeiras Consultas 46.621 47.267 47.300 

Consultas Subsequentes 203.258 209.235 209.500 

Cirurgias (Total) 7.331 7.783 7.800 

Convencional Base 2.923 3.086 3.100 

Convencional Adicional 1.707 1.648 1.680 

Convencional Urgente 268 314 270 

Cirurgias em Ambulatório 2.433 2.735 2.750 

Transplantes 86 101 115 

Hospital de dia 70.348 64.524 64.590 

Domicílios 3.171 3.678 3.700 

Quimioterapia (HD) 27.529 28.960 29.100 

Radioterapia 83.818 84.551 85.000 

Lar (dias internamento) 18.316 19.686 19.100 

 

 

4.4. Contrato Programa  
 
 
O quadro seguinte mostra a evolução da prestação de cuidados a beneficiários do 

SNS desde 2014 e a proposta de produção a apresentar pelo IPOLFG em sede de 

negociação do contrato programa para 2016. 
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Produção SNS 2014 2015 2016 

(previsão) 

Consultas Externas       

Nº Total Consultas Médicas 219.901 225.596 225.859 

Total de primeiras consultas 38.717 39.120 39.147 

Primeiras consultas CTH 2.766 2.656 2.660 

Consultas Subsequentes 181.184 186.476 186.712 

    
 Internamento       

 Doentes Saídos - Agudos 10.257 10.510 10.520 

GDHs de Internamento       

GDH Médicos 6.696 6.988 6.995 

GDH Cirúrgicos 3.561 3.522 3.525 

    
Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos       

Lar de Doentes (IPO) 15.496 19.475 18.897 

    
Hospital de Dia   29.532     27.128     27.064    

Hematologia 152 171 189 

Imuno - Hemoterapia 3.658 3.878 4.114 

Base 25.722 23.079 22.761 

    
Serviços Domiciliários       

Total de Domicílios 3.043 2.709 2.725 

    
GDHs Ambulatório       

GDH Ambulatório Médicos (quimioterapia e outros) 21.445 23.342 23.970 

GDH Ambulatório Cirúrgicos 1.784 1.675 1.688 

    
Sessões de Radioterapia 59.963 62.928 61.760 

Tratamentos Simples 35.278 31.674 23.469 

Tratamentos Complexos 24.685 31.254 38.291 

    
Patologia Oncológica       

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento 1.157 1.519 1.443 

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano 810 746 720 

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano 412 773 723 

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento 194 176 200 

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

155 85 115 

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 
2º ano 

47 91 85 

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento 315 452 464 

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

229 243 245 

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º 
ano 

103 209 219 
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4.5. Plano de Recursos Humanos 
 

O IPOLFG procedeu ao ajustamento da estrutura de recursos humanos, contando a 

31 de dezembro de 2015 com 1.821 efetivos (1.735, se excluirmos os médicos em 

formação pós graduada), o que representa mais 3,46% de efetivos do que no ano 

anterior. 

 

Face às restrições exaradas no despacho nº 12/2015, datado de 29 de dezembro 

de 2015, do Secretário de Estado da Saúde, procedeu-se à adaptação do mapa de 

pessoal em conformidade. Esta limitação implica manter a questão dos recursos 

humanos como crucial do processo de evolução e de adaptação do IPOLFG. Com 

efeito, o mapa de pessoal adaptado, que foi aprovado, não se adequa às 

necessidades de recursos humanos, fragilizando os processos de reorganização 

indispensáveis à consecução dos objetivos estratégicos. 

 

Apresenta-se no quadro seguinte o mapa de pessoal no IPOLFG, nos últimos anos. 

 
Grupo Profissional   2013 2014 2015 2016 

Previsão  

Pessoal Médico (sem 
internos) 

  219 226 229 250 

Internos do Internato 
Médico 

 76 84 86 107 

Pessoal de 
Enfermagem 

  497 502 516 549 

Técnico de 
Diagnóstico e 
Terapêutica 

 164 157 181 180 

Assistentes Técnicos   247 234 235 245 

Assistentes 
Operacionais 

 443 394 406 410 

Outros    162 163 168 173 

Total   1.808 1.760 1.821 1.914 

 

Refira-se que o mapa de pessoal apresentado tem que acomodar, em 2016, os 

recursos humanos necessários para proceder ao crescimento da actividade, 

designadamente ao aumento de camas na unidade de cuidados intensivos, 

utilização do aumento da capacidade instalada de camas na UTM, internalização 

dos tratamento de radioterapia entre outras, tendentes a melhorar a resposta, 

particularmente de acesso. Assim, prevê-se a persistência da necessidade de rever 

e fazer aprovar o reforço (com a necessária contrapartida orçamental) quer das 

equipas médicas e de enfermagem, quer de pessoal de apoio, designadamente 

assistentes técnicos (secretariado clínico) e assistentes operacionais.  
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4.6. Plano de Continuidade e de Investimentos 
 

O IPOLFG comemorou 90 anos de existência em 2013. Ao longo da sua existência 

foram projetadas e construídas novas edificações e procedeu-se a um processo 

contínuo de adaptação, que permitiu aumentar progressivamente a capacidade 

instalada e responder às necessidades e exigências técnicas que se foram 

colocando.  

 

Nos últimos 15 anos, a indefinição quanto ao futuro das instalações do hospital 

limitou decisivamente a realização de investimentos necessários, conduzindo a um 

estado de degradação assinalável. Este foi, contudo, invertido a partir de 2011/12. 

O IPOLFG é atualmente um hospital em renovação. Tendo-se concluído a 

requalificação dos serviços de internamento, estão em curso os procedimentos 

para ampliação e requalificação do bloco operatório e de todo o ambulatório, bem 

como a renovação da infra-estrutura informática, conclusão da remodelação do 

sistema eléctrico e adopção de um sistema centralizado de produção de água 

quente e água gelada e de um sistema de ligação entre os edifícios.  

 

Não obstante as restrições e condicionantes, foi possível manter, nos últimos 4 

anos, um nível de investimento muito significativo, esgotando praticamente a 

totalidade do capital estatutário como fonte de financiamento2. 

 

Investimentos 2012 2013 2014 2015 

Edifícios (Obras de beneficiação) 1,4 1,5 1,6 1,0 

Equipamento Básico 8,2 2,4 3,1 6,8 

Outros 0,3 0,1 0,1 0,4 

Total 9,9 4,0 4,8 8,2 

Fonte: GFC do IPOLFG 
   

Unid:M€  

 

O plano de continuidade integra projectos que visam dotar o IPOLFG da resiliência 

necessária à respectiva sustentabilidade, por um período de 10 a 15 anos, de forma 

a habilitá-lo ao cumprimento da missão que lhe está confiada e está orçamentado 

em cerca de 25 M€.  

 

Os objetivos específicos deste Plano são: 

 

 Ampliação e requalificação do bloco operatório, aumentando em cerca de 

15% a capacidade instalada, mais cerca de 1.300 cirurgias/ano, projecto a 

iniciar no último trimestre de 2016, estimado em cerca de 5 M€; 

                                                 
2 O projeto de requalificação do bloco operatório será viabilizado ainda com recurso ao reforço de capital 
estatutário realizado em Setembro de 2015, no montante de 5M€, esgotando-se esta fonte de financiamento. 
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 Instalação do serviço de Imunohemoterapia no piso 1 do Pavilhão de Rádio, 

melhorando as condições de funcionamento e, consequentemente, 

garantindo a licença de funcionamento e o sistema de certificação da 

qualidade, até final do primeiro semestre, estimando-se um custo de cerca 

de 0,7M€; 

 Instalação dos laboratórios de bacteriologia e virologia em instalações 

provisórias, que permitam a realização da intervenção da 

Imunohemoterapia, estimando-se um custo de cerca de 0,15M€; 

 Requalificação do Hospital de dia da pediatria, até ao final do primeiro 

semestre, estimando-se um custo de 0,1M€; 

 Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no “pavilhão 

administrativo”, estimando-se um custo de 0,1M€. 

 Requalificação da unidade de transplante de medula no pavilhão de rádio – 

projecto considerado prioritário, estimado em cerca de 1 M€, que se 

realizará imediatamente após a desocupação da unidade de cirurgia de 

ambulatório, que será integrada no bloco operatório; 

 Concentração de toda a área de diagnóstico laboratorial no edifício da 

antiga escola de enfermagem - projecto adiado em função da revisão do 

plano de continuidade; 

 Instalação do hospital de dia em edifício que reúna condições ambientais 

exigíveis nesta área de actividade, de forma a aumentar a capacidade 

instalada e eliminar os atuais contentores - projecto adiado em função da 

revisão do plano de continuidade; 

 Concentração e ampliação de atividades do âmbito da 

radioterapia/medicina nuclear - projecto adiado em função da revisão do 

plano de continuidade; 

 Aproveitamento dos espaços atualmente ocupados por funções 

laboratoriais para maior e melhor capacidade de atendimento ambulatório - 

projecto adiado em função da revisão do plano de continuidade. 

 

Como já referido, o novo plano urbanístico da Câmara Municipal de Lisboa, para a 

Praça de Espanha, veio abrir uma nova oportunidade para viabilizar a construção 

de um novo edifício, que permitiria concentrar todo o ambulatório, com uma 

melhoria muito significativa nos circuitos e processos no IPOLFG. O custo deste 

projecto está estimando em 30 M€ e implica a revisão do plano de continuidade 

referido. Saliente-se que a construção do novo edifício, onera o plano de 

continuidade em cerca de 15M€, face ao plano inicial, mas melhora 

significativamente as condições de funcionamento e aumenta a vida útil dos 

investimentos projetados. 

Além dos investimentos estruturais já referidos, o IPOLFG viabilizará em 2016, à 

semelhança de anos anteriores, um plano para “pequenos” investimentos, em 
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equipamentos novos ou de substituição, no valor de 1M€, que resulta da 

identificação das necessidades expressas nos planos de actividades dos serviços.  

 

Adicionalmente, e ao longo dos anos de 2016-17, o plano de investimentos 

contemplará ainda o financiamento nacional dos investimentos previstos nas 

candidaturas aprovadas no âmbito do actual Quadro Estratégico Comum (Portugal 

2020 - SAMA/COMPETE 2020), orçamentados em 3,0 M€ com um co-

financiamento de 1,7M€. 
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5. Orçamentos 
 

5.1. Referencial Contabilístico 
 

A alteração do referencial contabilístico, do Plano Oficial de Contabilidade do 

Ministério da Saúde (POCMS) para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 

nos hospitais integrados no setor empresarial do Estado, onde se inclui o IPOLFG, 

por força do Despacho n.º 1507/2014, de 30 de janeiro, iniciou-se com a 

apresentação de contas do exercício de 2014. Todavia, o Despacho nº 3016-

A/2015, de 23 de março, veio adiar a aplicação do novo referencial à apresentação 

das contas do exercício de 2015 e, em virtude de não terem sido criadas, pelas 

entidades competentes, as condições necessárias para operacionalizar, com rigor, 

esta alteração, a referida transição ainda não ocorreu. A aprovação do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), publicado 

no Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro, prevê a aplicação do novo normativo 

apenas a partir de 2017, o que significa que durante, o ano de 2016, serão 

efectuados os trabalho preparatórios para proceder, finalmente, à alteração do 

referencial contabilístico. 

 

Importa reiterar que esta alteração muda substancialmente os conceitos, as 

normas, alguns princípios e até o formato de apresentação e prestação de contas, o 

que constitui uma ameaça aos processos e à qualidade da informação financeira 

das instituições hospitalares do SNS, pelo que se impõe a definição e 

implementação prévia de políticas de normalização e de regulamentação, 

atribuições conferidas à ACSS3 

 

Pelo exposto, os orçamentos que se seguem são apresentados em POCMS, 

referencial que se mantém como base do trabalho diário, divulgando-se em anexo 

os mapas em SNC, como recomendação das entidades competentes. 

 

5.2. Orçamento de compras 
 

O orçamento de compras, que engloba todos os bens consumíveis, está estimado 

em 41,5 M€, representando um aumento de 1,2% face ao ano de 2015. 

 

A elaboração deste orçamento foi realizada tendo por base a identificação e análise 

das necessidades de compras previstas pelos serviços do IPOLFG, atentos os 

                                                 
3 Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, Lei Orgânica do Ministério da Saúde e no Decreto-
Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, Lei Orgânica da ACSS. 
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objetivos definidos e o pressuposto de manutenção do nível de stocks e de controlo 

dos consumos. 

 

O quadro seguinte apresenta o orçamento de compras das principais rubricas 

financeiras. 

 

Designação Estimativa de valor 

Medicamentos 32,9 

Reagentes 1,4 

Material de Consumo Clínico 5,8 

Outros Consumos 1,4 

 
41,5 M€ 

 
Importa assinalar que a estimativa para medicamentos engloba um conjunto de 

medidas a encetar centralmente pelo Ministério da Saúde e pelo IPOLFG cuja não 

concretização compromete decisivamente os resultados e a trajetória de 

sustentabilidade económico-financeira do IPOLFG 

 

5.3. Orçamento de investimentos 
 
A fragilidade da situação financeira do IPOLFG, que se tem vindo a manter desde 

2010, não permite gerar excedentes financeiros para investimento, obrigando à 

utilização de receita corrente para suportar despesas de investimento, situação 

que agrava os indicadores financeiros e não permite honrar compromissos com 

terceiros. Sem prejuízo da utilização integral das verbas de capital estatutário em 

investimento, que viabilizaram os projectos materialmente mais relevantes até 

2015, incluindo os projectos com co-financiamento comunitário e permitirão 

realizar a intervenção de ampliação e requalificação do bloco operatório. 

 

Ainda que o plano de Investimentos Estratégico do IPOLFG esteja em processo de 

revisão, como referido no capítulo “Plano de Continuidade e de Investimentos”, os 

investimentos prioritários para 2016, para os quais será necessário garantir 

financiamento, são: 

 

 Ampliação e do bloco operatório – estimado em 5 M€ (capital estatutário);  

 Instalação do serviço de Imunohemoterapia no piso 1 do Pavilhão de Rádio 

- 0,7M€ (verbas operacionais); 

 Instalação dos laboratórios de bacteriologia e virologia em instalações 

provisórias - 0,15M€ (verbas operacionais); 

 Requalificação do Hospital de dia da pediatria - 0,1M€ (verbas de 

mecenato); 
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 Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no “pavilhão 

administrativo” - 0,1M€ (verbas operacionais). 

 

Não obstante, orçamenta-se, para 2016, o pagamento dos seguintes investimentos: 

 

i) Valor remanescente dos dois aceleradores lineares, instalados em 2015 – 4 

M€. 

ii) Projetos Co-financiados SAMA/COMPETE 2020 – 3,0M€ com co-

financiamento de 1,7M€. 

iii) Diversos investimentos e obras de beneficiação - 2 M€. 

 

Importa referir que os investimentos em análise não estão incluídos no orçamento 

financeiro inicial para 2016 por carecerem de confirmação da fonte de 

financiamento a utilizar, bem como da aprovação da utilização de 5 M€ de 

aumento de Capital Estatutário, concretizado em Setembro 2015, cometido ao 

projecto de ampliação do bloco operatório, cujo pedido de autorização está em 

curso. 

 

5.4. Orçamento económico 
 

Orçamenta-se para 2016 um total de custos de 126,1 M€, mais 0,7% face ao 

estimado para 2015 e um total de proveitos de 120,1 M€, redução de 1% face ao 

valor de 2015. Assim, prevê-se obter um resultado líquido de -6,0M€ e um EBITDA 

de 0,06M€. 

 

Atividade Económica M€ 
 

2014 
2015 

Estimado 
2016  

Previsto 

Resultado operacional 
 

-5,9 -8,1 -7,3 

Resultado líquido 
 

-4,0 -3,8 -6,0 

EBITDA 
 

1,1 -0,9 0,06 

                                                                                           M€ 

 

Como referido anteriormente, o processo de renegociação do valor do contrato 

programa de 2015 tem subjacente o aumento dos proveitos de cerca de 9,3 M€.  

O valor base do Contrato-Programa considerado no orçamento económico para 

2016, submetido às entidades competentes, em conjunto com a remessa de 

informação previsional que acompanha o orçamento financeiro é a manutenção do 

valor renegociado, justificando desta forma o aumento de proveitos projectados, 

ainda que a ligeira degradação de resultados se deva à dificuldade em conter 

gastos com novos medicamentos oncológicos e com a reversão da redução 

remuneratória. 
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5.4.1. 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 um aumento global nos Consumos de 0,5M€ (+1,2%), considerando os 

seguintes pressupostos: 

 

i) Medicamentos – o consumo de Medicamentos representa cerca de 20-25% dos 

gastos totais do IPOLFG. Assim, exige um enorme esforço de acompanhamento e de 

monitorização pela Comissão de Farmácia e Terapêutica e pela equipe de controlo 

orçamental para conter esta rubrica, cuja tendência natural é de crescimento, 

considerando a introdução de novos medicamentos em oncologia/hematologia e a 

utilização de medicamentos de elevado custo em novas indicações terapêuticas. O 

valor orçamentado inclui a estimativa de notas de crédito a receber, no âmbito dos 

acordos entre o Ministério da Saúde e a Apifarma, bem como outros promovidos 

individualmente pelo IPOLFG, mantendo-se o valor igual ao previsto para 2015, 

seguindo a orientação dada pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.. 

ii) Outros Consumíveis - o Orçamento Económico prevê um aumento de gastos na 

ordem dos 4%, em linha com o aumento expectável da atividade. 

 

61 – Custo das Mercadorias vendidas e 
Matérias Consumidas 

2014  
Realizado 

2015  
Estimado 

2016  
Previsto 

Variação % 
(2016/ 2015)  

6161-Produtos Farmacêuticos 28,4 34,5 34,8 0,9% 

61611-Medicamentos 26,6 32,4 32,9 1,5% 

61612/9-Reagentes/Out. Prod. Farm.      1,80 2,07 1,96 -0,6% 

6162-Material consumo clínico 5,17 5,59 5,75 2,9% 

6164-Material consumo hoteleiro 0,38 0,40 0,39 0,0% 

6165-Material consumo administrativo 0,18 0,16 0,16 0,0% 

6166-Material manutenção e conserv. 0,18 0,32 0,34 0,0% 

61-Custo das Mercadorias Vendidas e 
       Matérias Consumidas 

34,3 41,0 41,5 1,2% 

M€ 
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Fornecimentos e Serviços 
 

Os custos globais nesta rubrica, têm uma redução estimada de -6,4%. A 

subcontratação de Radioterapia é o driver destas oscilações nos custos. 

 

 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 2014  
Realizado 

2015 
Estimado 

2016 
Previsto 

Variação 
% 

(2016/ 2015) 
  62181-Em entidades do M. Saúde 3,2 3,2 2,5 -78% 

  621812-Meios complementares de diagnóstico 0,7 0,9 0,8 -11% 

  621813-Meios complementares de terapêutica 2,5 2,1 1,5 -28,6% 

  621815-Internamentos e transporte de doentes 0,02 0,2 0,1 -50,0% 

  62189-Em outras entidades 12,4 8,4 6,5 -23,8% 

  621892-Meios complementares diagnóstico 0,08 0,06 0,05 -16,7% 

  621893-Meios complementares terapêutica 6,2 3,4 1,8 -47% 

  621895-Internamentos e transporte de doentes 5,3 4,5 4,2 -6,7% 

  621897-Assistência no estrangeiro 0,9 0,5 0,5 0,0% 

  621-Subcontratos 15,6 11,6 8,9 -23,3% 

  6221-Fornecimentos e serviços I 2,0 2,4 2,4 0% 

  6222-Fornecimentos e serviços II 0,5 0,5 0,4 0,5% 

  62229 - Honorários 0,06 0,07 0,07 0% 

  6223-Fornecimentos e serviços III 9,8 10,5 11,7 11,4% 

  6229-Outros fornecimentos e serviços 0,04 0,02 0,03 50% 

  622-Fornecimentos e serviços 12,4 13,4 14,5 8,2% 

  62-Fornecimentos e serviços externos 27,9 25,0 23,4 -6,4% 

M€ 

 

Subcontratos -Prevê-se uma redução de despesa nas principais rubricas de 

subcontratos, fruto dos recentes investimentos efetuados no IPOLFG: 

 

 Radioterapia - A capacidade instalada de radioterapia no IPOLFG é e mostrou 

ser nos últimos anos, um fator crítico para a sustentabilidade económica e 

financeira do IPOLFG, mas também para manutenção da qualidade e da 

importante abordagem multidisciplinar ao doente oncológico. A instalação de 

mais dois aceleradores lineares, concretizada em 2015, permite internalizar 

o tratamento de cerca de 750 doentes, com reflexo significativo na redução 

de gastos, estimada em 2 milhões de euros, bem como na melhoria e 

humanização dos cuidados prestados aos doentes. Estão, ainda, estimadas 

diminuições de gastos resultantes da redução dos preços a pagar aos 

fornecedores externos de Radioterapia, por via de um novo acordo quadro, 

em vigor desde meados de 2015. 

 Transporte de Doentes - O posicionamento do IPOLFG, como entidade 

diferenciada de prestação de cuidados oncológicos e a filosofia que tem 

mantido na facilitação do acesso a este tipo de cuidados, tem inúmeros 

reflexos nas contas do hospital, nomeadamente nos encargos com transporte 
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de doentes, cujo valor tem aumentado muito significativamente nos últimos 

anos, ascendendo a mais de 5 M €, em 2015. Este encargo, de difícil controlo 

e contenção, está relacionado com a legislação em vigor, relativamente ao 

transporte não urgente de doentes, bem como com a proveniência alargada 

dos nossos doentes - desde a zona centro ao sul do país e ilhas. Não obstante, 

estão a ser estudadas e previstas medidas de melhoria da eficiência da gestão 

dos transportes com vista ao controlo e à redução deste gasto, com uma 

poupança estimada de 1 M€. 

 Unidades Terapêuticas de Sangue - Os investimentos efetuados recentemente 

no Serviço de Imunohemoterapia, designadamente a aquisição de uma nova 

centrifuga, permitem estimar uma redução do gasto associado ao consumo de 

plaquetas. Adicionalmente, estão em curso um conjunto de outras iniciativas 

tendentes à racionalização na utilização de sangue e derivados que 

permitirão conjuntamente uma poupança de cerca de 0,5 M€. 

 
Fornecimentos e Serviços - O IPOLFG conseguiu até 2015 reduzir os custos com 

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE). Em 2016, fruto do contínuo crescimento 

da atividade e da entrada em vigor de novos contratos, orçamenta-se um 

acréscimo de cerca de 6%, resultante do aumento de gastos com prestações de 

serviços de limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança, alimentação e 

radiofarmácia. 
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Recursos Humanos 
 

O aumento de gastos com pessoal calculado para 2016 regista um acréscimo de 

2,6M€ (+5,2%), 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. 

 

64 - Custos com Pessoal 2014  
Realizado 

2015 
Estimado 

2016 
Previsto 

Variação % 
(2016/ 2015) 

641-Remunerações dos Órgãos diretivos 0,3 0,3 0,3 0% 

642-Remunerações de pessoal   39,5 39,8 42,0 5,5% 
6421-Remunerações base do pessoal 27,9 28,4 29,9 5,3% 

6422-Suplementos de remunerações 6,9 6,7 6,8 1,5% 

6423-Prestações sociais diretas 0,05 0,07 0,07 0% 

6424-Subsídios Férias e Natal 4,9 5,2 5,3 1,9% 

643-Pensões 0,2 0,1 0,1 0% 

645-Encargos sobre remunerações  9,2 9,2 10,0 8,7% 

646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais 0,1 0,4 0,4 0% 

647-Encargos sociais voluntários 0,08 0,05 0,05 0% 

648-Outros custos com pessoal 0,3 0,2 0,3 50% 

64-Custos com o pessoal 49,9 50,5 53,1 5,2% 

M€ 

A orçamentação das despesas com pessoal foi elaborada em conformidade com as 

orientações recebidas através da circular da Direção Geral do Orçamento (DGO) e 

com o mapa de pessoal aprovado pelo Conselho de Administração e submetido ao 

gabinete de S. Exa. o Secretário de Estado da Saúde para aprovação. 

O mapa de pessoal subjacente à orçamentação teve, pois, em consideração as 

atribuições e estratégia do IPOLFG, traduzindo a necessidade de adequar a 

estrutura de competências dos seus colaboradores à prossecução da sua missão.  

A redução de efetivos globais a que assistimos nos últimos anos atingiu, em 2014, o 

nível considerado como limite, face à necessidade de manter a atividade clínica em 

condições de qualidade e segurança. Nesse sentido, já o mapa de pessoal aprovado 

para o ano de 2015 invertia tal tendência, sob pena de se comprometer seriamente 

as obrigações de serviço público a que o IPOLFG está obrigado enquanto 

instituição que integra o SNS. Importa por isso manter, de uma forma sustentável, 

esse esforço de adequação da estrutura de competências do instituto face às suas 

responsabilidades no âmbito do SNS, nas áreas da prestação de cuidados, da 

investigação e do ensino e formação dos profissionais de saúde. 

 

Neste contexto, a despesa com pessoal subjacente à aprovação do mapa de pessoal 

submetido a aprovação, considera o alargamento da atividade assistencial em 

áreas essenciais, de que se destaca: 
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1- O aumento de camas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), objetivo que não 

foi possível atingir em 2015, face às dificuldades de contratação e à saída de 

profissionais de enfermagem numa área de elevada complexidade e diferenciação. 

Este incremento de atividade assistencial terá um impacto positivo na diminuição 

das listas de espera cirúrgicas face à frequente necessidade de assegurar aos 

doentes recobro cirúrgico com recurso a ventilação mecânica assistida, 

considerando quer a gravidade dos casos clínicos, quer a complexidade das 

intervenções cirúrgicas prevista; 

2- O alargamento da Unidade de Transplante de Medula (UTM) que se efetuou em 

2015, com evidentes benefícios na diminuição da lista de espera para transplantes, 

permitiu o aumento dos doentes em acompanhamento pós- transplante obrigando, 

agora, ao reforço das equipas clínicas no hospital de dia e no ambulatório em geral; 

3- O aumento da capacidade instalada em radioterapia, com a instalação, em 2015, 

de mais dois aceleradores (o último em novembro de 2015) e, consequente, 

alargamento do horário de funcionamento do serviço de radioterapia, originando 

necessidades de reforço da estrutura de recursos humanos que se procura refletir 

no mapa de pessoal para 2016; 

4- O alargamento do horário de funcionamento do recobro pós-operatório que 

permitirá um incremento, que consideramos significativo, da atividade cirúrgica. 

 
 
Outras Rubricas de Custos 
 

Nas restantes rubricas de custos há a destacar o aumento estimado nas 

Amortizações. 

 

 

  2014  
Realizado 

2015 
Estimado 

2016 
Previsto 

Variação % 
(2016/ 2015) 

65-Outros custos e perdas operacionais 0,6 0,6 0,6 0% 

66-Amortizações do exercício 5,3 5,8 5,9 1,7% 

67-Provisões do exercício 1,8 1,4 1,5 7,1% 

68-Custos e perdas financeiras 0,07 0,01 0,01 0% 

69-Custos e perdas extraordinários 0,5 0,9 0,1 -88,8% 

M€ 

 

5.4.2. 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 2016, atendendo à representatividade do SNS na produção global do 

hospital ser muito próximo dos 100%. 
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O valor base do Contrato-Programa considerado no orçamento para 2016 é o valor 

renegociado para 2015, como já foi referido. 

Nas restantes rubricas de proveitos foram orçamentados valores considerando os 

pressupostos histórico da atividade.  

 

Proveitos 2014  
Realizado 

2015 
(estim.) 

2016 
(Prev.) 

Variação % 
(2016/2015) 

711-Vendas 0,01 0,001 0,001  

712-Prestações de serviços 109,6 111,6 111,8 -0,16% 

7121 – SNS Contrato Programa 106,0 107,4 107,8 0,4% 

71211-Internamento - SNS CP 29,5 30,0 29,5 -1,7% 

71212-Consulta - SNS CP 21,9 24,1 23,7 -1,7% 

712162-Meios complementares terapêutica - SNS 
CP 

9,4 11,2 9,8 -12,5% 

712181-Serviço domiciliário - SNS CP 0,1 0,1 0,1 0% 

712182-GDH de Ambulatório - SNS CP 12,9 14,9 14,7 -1,7% 

712184-Plano de convergência - SNS CP 12,1 5,2 4,9 -5,8% 

712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS 
CP 

1,1 1,2 1,1 -8,4% 

71219-Outras prestações de serviços - SNS CP 14,6 18,8 22,4 19,1% 

7122 - Outras Entidades Responsáveis 3,6 4,2 4,0 -4,8% 

71226-MCDT - Outras Ent Resp 0,1 1,7 1,8 5,9% 

71227-Taxas moderadoras - Outras Ent Resp 0,7 0,9 0,6 -22,5% 

712289-Outras prestações serviços de saúde - 
Outras Ent Resp 

0,4 0,4 0,4 0% 

71229-Outras prestações de serviços - Outras Ent 
Resp 

0,05 0,1 0 0% 

Vendas e prestações de serviços 109,6 111,6 111,8 -0,18% 

73-Proveitos suplementares 0,2 0,3 0,3 0% 

74-Transf. e subsídios correntes obtidos 0,2 0,3 0,4 33,3% 

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 3,8 4,0 6,2 55% 

7611-ACSS IP 1,5 2,4 2,8 16,7% 

78 - Proveitos e ganhos financeiros 0,1 0,03 0,02 -33,3% 

79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários 2,4 5,2 1,4 -73,1% 

Total Proveitos 116,3 121,4 120,1 -1,1% 
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5.4.3. Demonstração de Resultados 

 

Apresenta-se, de seguida, a Demonstração de Resultados previsional para 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica Realizado 

2014 

Estimativa  

2015 

Previsão  

2016 

% 
2016/2015 

6-Custos Totais 120,3 125,3 126,1 0,6% 

61-Consumos 34,3 40,9 41,5 1,5% 

616-Materiais de consumo 34,3 40,9 41,5 1,5% 

6161-Produtos farmacêuticos 28,4 34,5 34,8 0,9% 

61611-Medicamentos 26,6 32,4 32,9 1.5% 

61612-Reagentes 1,5 1,7 1,4 -17.6% 

61619-Outros 0,3 0,4 0,5 25% 

6162-Material consumo clínico 5,2 5,6 5,8 3,6% 

6164-Material consumo hoteleiro 0,4 0,4 0,4  

6165-Mat cons administrativo 0,2 0,2 0,2  

6166-Mat manut. conservação  0,2 0,3 0,3  

62-FSEs 27,9 25,0 23,4 -6,4% 

621-Subcontratos 15,6 11,6 8,9 -23,3% 

622-FSE 12,4 13,4 14,5 8,2% 

6221-FSE I 2,0 2,4 2,4  

6222-FSE II 0,5 0,5 0,4 -20% 

6223-FSE III 9,8 10,5 11,7 11,4% 

6229-Outros FSE 0,04 0,03 0,03  

64-Custos com o pessoal 49,9 50,5 53,1 5,1% 

65-Outros custos operacionais 0,6 0,6 0,6  

66-Amortizações do exercício 5,3 5,8 5,9 1,7% 

67-Provisões do exercício 1,8 1,4 1,5 7,1% 

68-Custos e perdas financeiras 0,01 0,01 0,01  

69-Custos e perdas 

extraordinárias 

0,5 0,9 0,1 -88,9% 

7-Proveitos e Ganhos totais 116,3 121,4 120,1 1.1% 

711-Vendas 0,01 0,001 0,001  

712-Prestações de Serviços 109,6 111,6 111,8 0,2% 

SNS 106,0 107,4 107,8 0,4% 

Não SNS 3,6 4,2 4,0 -4,8% 

73-Proveitos Suplementares 0,2 0,3 0,3  

74-Transf. e Subsídios correntes 0,2 0,3 0,4 33,3% 

76-Outros proveitos operacionais 3,8 4,0 6,2 55,% 

78-Proveitos Financeiros 0,1 0,04 0,02 -50% 

79-Proveitos Extraordinários 2,4 5,2 1,4 -73,1% 

Resultados Operacionais -5,9 -8,1 -7,3 -9.9% 

Resultado Líquido  -4,0 -3,8 -6,0 57,9% 

Custos Cash 112,8 117,1 118,6 1,3% 

Custos Operacionais 119,8 124,3 126,0 1,4% 

EBITDA 1,0 -0,9 0,06  
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5.5. Balanço previsional 
 

Orçamenta-se para 2016 um Ativo Líquido de 119,6 M€, para um Fundo 
Patrimonial de 48,1 M€ e um Passivo de 71,5 M€. No lado do Ativo, destaca-se o 
aumento nas Imobilizações Corpóreas, tendo em conta os investimentos a realizar. 
 
 

 AL - Activo 

Líquido (2014) 

AL - Activo 

Líquido (2015) 

AL - Activo 

Líquido (2016) 

  Imobilizado       

  Imobilizados Incorpóreos    

  432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 19.389 15069  

  443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações 

Incorpóreas 

335 335 335 

  Imobilizados Incorpóreos 19.733 335 335 

  Imobilizações Corpóreas    

  421 - Terrenos e Recursos Naturais 12.181.897 12.181.897 12.181.897 

  422 - Edifícios e Outras Construções 39.375.754 38.490.520 39.167.527 

  423 - Equipamento Básico 19.081.537 21.654.221 25.732.787 

  424 - Equipamento de Transporte 13.743 8.974 10.214 

  425 - Ferramentas e Utensílios 587 1.004 1.053 

  426 - Equipamento administrativo e Informático 770.875 871.642 3.683.651 

  442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações 

Corpóreas 

504.148 36.462 36.462 

  Imobilizações Corpóreas 71.928.641 73.849.134 80.813.590 

  Investimentos Financeiros    

  414 - Investimentos em Imóveis 4.258.233 2.409.367 2.696.133 

  415 - Outras Aplicações Financeiras 824 20.047 30.071 

  Investimentos Financeiros 4.259.058 2.429.414 2.726.204 

  Circulante    

  Existências    

  36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo 4.579.602 4.732.662 4.474.210 

  Dívidas de Terceiros     

  211 - Clientes c/c 4.248.171 4.297.656 4.266.526 

  213 - Utentes c/c 33.624 71.895 92.023 

  215 - Instituições do MS 4.329.041 9.196.482 5.148.266 

  229 - Adiantamentos a Fornecedores 8.829 2.792 2.152 

  24 - Estado e Outros Entes Públicos 290.975 355.205 504.144 

  263/3/4+267+268 - Outros devedores 1.209.712 1.543.177 1.612.822 

  Dívidas de Terceiros  10.120.353 15.467.206 11.625.933 

  Títulos Negociáveis    

  18 - Outras Aplicações de Tesouraria 0 0 0 

  Títulos Negociáveis    

  Depósitos em Inst. Financ. e Caixa    

  13 - Contas no Tesouro 6.861.351 5.14.275 0 

  12 - Depósitos em Instituições Financeiras 3.833 0 0 

  11 - Caixa 6.682 3.469,63 0 

  Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 6.871.866 5.107.745 0 

  Acréscimos e Diferimentos    

  271 - Acréscimos de Proveitos 34.098.153 33.458.983 19.977.889 

  272 - Custos Diferidos 2.040 1.185 2.043 

 Acréscimos e Diferimentos 34.100.193 33.460.168 19.979.932 

Total de Amortizações 63.860.932 69.741.238 75.271.921 

Total de Provisões 26.016.295 24.380.593 26.016.295 

TOTAL do ACTIVO 131.879.447 135.061.733 119.620.204 
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O Fundo Patrimonial tem estimativa de diminuição tendo em conta o Resultado 
Líquido negativo estimado para 2016. 
 

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

diferencial entre a estimativa de proveitos e de receitas, como será analisado no 

ponto seguinte. Este aumento está ainda relacionado com as despesas em 

investimentos orçamentadas para 2016 e dependente de fontes de financiamento 

adicionais. 

 

 

Fundos Próprios e Passivo 

 Realizado 

2014 

Estimativa  

2015 

Previsão  

2016 

  Fundos Próprios    
  51 - Património 49.880.000 54.880.000 54.880.000 

  56 - Reservas de Reavaliação 34.458.908 32.610.041 34.458.908 

  SubTotal 84.338.908 87.490.041 89.338.908 

  571 - Reservas Legais 762.914 762.914 762.914 

  572 - Reservas Estatutárias 2.358.682 2.358.682 2.358.682 

  574 - Reservas Livres 26.563.071 26.563.071 26.563.071 

  576 - Doações 4.122.085 4.490.812 4.767.848 

  SubTotal 33.806.752 34.175.479 34.452.515 

  Resultados Transitados -53.608.811 -56.852.106 -69.697.055 

  Resultado Líquido do Exercício -4.015.760 -3.855.191 -5.990.979 

  Fundo Patrimonial 60.521.089 60.958.223 48.103.389 

  Passivo    
  291 - Provisões para Cobranças Duvidosas 0 0 0 
  292 - Provisões para Riscos 523.329 503.330 392.497 

  Provisões 523.329 503.330 392.497 

  Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo    
  Terceiros    

  219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes 

e Instit. MS 

21.463.205 15.900.948 44.646.636 

  221 - Fornecedores c/c 23.481.969 30.472.172 44.646.636 

  2611 - Fornecedores de imobilizado c/c 2.720.332 1.230.135 1.104.621 

  24 - Estado e Outros Entes Públicos 2.161.355 2.033.919 1.060.263 

  261/3/4 - Outros Credores 3.933.959 5.099.799 4.349.753 

  Terceiros 53.760.820 54.736.953 51.161.273 

  Acréscimos e Diferimentos    

  273 - Acréscimos de Custos 9.905.778 9.768.952 10.360.854 

  274 - Proveitos Diferidos 7.168.430 9.094.274 9.602.190 

  Acréscimos e Diferimentos 17.074.209 18.863.226 19.963.044 

  Passivo 71.358.358 74.103.510 71.516.814 

  Fundos Próprios e Passivo 131.879.447 135.061.733 119.620.204 
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5.6. Orçamento Financeiro 
 

O Orçamento Financeiro para 2016 tem um total de 108.698.332€, dos quais 

101.320.455€ relativos ao Orçamento de Exploração, inscrito na Orgânica 1 da 

Direcção-Geral do Orçamento (DGO), e 7.377.877€ relativos a projectos de 

investimento específicos, designadamente com co-financiamento comunitário, 

inscrito na Orgânica 8 da DGO. 

 

 ORÇAMENTO FINANCEIRO global  2015 2016 

  Despesa 118.122.911 108.698.332 

  Receita 123.215.206 108.698.332 

  Saldo 5.092.295 0 

Orgânica 
1 

Orçamento de Exploração Despesa 107.342.898 101.320.455 

  Receita 112.435.193 101.320.455 

  Saldo 5.092.295 0 

Orgânica 
8 

Projectos de Investimento Despesa 10.780.013 7.377.877 

  Receita 10.780.013 7.377.877 

  Saldo 0 0 

ORGÂNICA 1 - ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO 

  DESPESA       

01 Despesas com Pessoal  49.875.041 53.091.480 

02 Aquisição Bens e Serviços Correntes  54.423.623 46.133.718 

03 Juros e outros encargos  32 0 

04 Transferências Correntes (estágios)  111.789 0 

06 Outras Despesas Correntes  99.946 121.230 

07 Aquisição de Bens de Capital  2.816.468 1.974.027 

09 Activos Financeiros  16.000,00 0 

  RECEITA      

04 Taxas, Multas e outras Penalidades  570.439 420.778 

05 Rendimentos da Propriedade  13.304 12.001 

06 Transferências Correntes  3.417.295 160.000 

07 Vendas de Bens e Serviços Correntes  102.271.860 98.698.087 

08 Transferências de Capital  525.000 484.591 

10 Passivos financeiros  545.000 1.545.000 

16 Saldo gerência ano anterior  92.295 0 

12 Aumento Capital Estatutário  5.000.000 0 

ORGÂNICA 8 - PROJECTOS INVESTIMENTO  

07 Médico-cirúrgico Despesa 10.780.013 7.377.877 

10 Saldo gerência ano anterior Receita 5.700.000 0 

07 ACSS, IP Receita 1.279.056 5.650.099 

10 Subsídios investimento Receita 3.800.957 1.727.778 

  Total dos Projectos de Investimento   10.780.013 7.377.877 

       

16 Saldo gerência ano anterior (1)     5.092.295 

(1) Não inscrito no orçamento inicial para 2016, cumprindo com as normas da DGO. 

O orçamento financeiro apresenta-se equilibrado, respeitando-se a regra, com um 

total de receitas igual ao total de despesas. O orçamento económico projetado para 

2016 apresenta um EBITDA positivo em 60.951 euros. 
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Para cumprimento do Orçamento Financeiro agora apresentado existem alguns 

factores críticos: 

 

i) O valor do Contrato-Programa para 2016 ainda não foi negociado e o montante 

de adiantamentos indicado pela ACSS é manifestamente insuficiente para 

assegurar fundos disponíveis para comprometer a despesa indispensável e 

inadiável ao funcionamento do IPOLFG, como previsto no orçamento económico, 

assim como para garantir a manutenção/redução do stock de dívida e dos 

pagamentos em atraso; 

 

ii) Os Investimentos que o IPOLFG tem vindo a efetuar, indispensáveis tendo em 

conta o estado de degradação em que se encontravam as suas instalações, bem 

como a necessidade imperiosa de assegurar a renovação tecnológica dos principais 

equipamentos e o aumento da capacidade instalada, sobretudo nas áreas de 

Radioterapia, Medicina Nuclear e Radiologia têm sido assegurados com recurso a 

capital estatutário e a verbas correntes, o que tem dificultado, ainda mais, a 

trajetória de equilíbrio económico financeiro da instituição e contribuído, 

decisivamente, para o aumento do stock da dívida. 

O IPOLFG tem aplicado um montante de 5 milhões de euros relativo ao aumento de 

Capital Estatutário realizado em setembro de 2015, existente em tesouraria, o qual 

não é incluído no Orçamento Financeiro inicial para 2016, dado que, de acordo 

com as orientações, não é possível incluir verbas em Saldo de Gerência, sendo 

necessário submeter à aprovação da tutela o respectivo projecto de investimento, 

o que se encontra em curso. 

O financiamento aprovado pelo Balcão 2020/SAMA veio possibilitar avançar com o 

investimento na modernização da rede e equipamentos informáticos, com um 

financiamento na ordem dos 52%, ficando a restante % a cargo das receitas 

próprias do IPOLFG, não existindo capacidade para gerar excedentes financeiros, 

sem comprometer o stock de dívida; 

 

iii) Os Proveitos relativos a serviços prestados a outras entidades responsáveis, 

não-SNS têm sido dificilmente transformados em receita, sobretudo no que 

respeita às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que representam uma 

facturação anual aproximada de 2,5 milhões euros. A região dos Açores mantém a 

prática reiterada de não pagamento e não reconhecimento da dívida, enquanto que 

no caso da região da Madeira foi possível, em 2015, com a intermediação do 

Ministério da Saúde, receber cerca de 3,2 milhões euros, permitindo liquidar parte 

significativa das dívidas acumuladas até Agosto 2015. Desconhece-se o 

compromisso e o plano de pagamentos da Região Autónoma da Madeira para 

2016, sendo que, em relação à Região Autónoma dos Açores urge uma intervenção 

superior para dirimir o conflito eventualmente idêntico entendimento assumido 

com a Madeira. 
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O saldo de gerência estimado para 2015, não foi inscrito no orçamento inicial, de 

acordo com as regras definidas para a elaboração do Orçamento de Estado, sendo 

de inscrever em alteração orçamental no decurso de 2016. Desse saldo, 

5.000.000€ estão consignados a investimentos (ampliação e requalificaçãodo 

bloco operatório). 

 

5.6.1. Despesa 
 

Apresenta-se o quadro discriminado das Despesas, de acordo com os valores 

submetidos para aprovação à DGO: 

 

Classificador 

Económico 

Descrição ORÇAMENTO 

FINANCEIRO 2015 

Estimativa 

ORÇAMENTO 

FINANCEIRO 2016 

Submetido na DGO 

ORGÂNICA 1 - ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO 

  

01.01.02 Rem Base CA+ROC 210.357 201.690 

01.01.03 R Base CTIndetermin. 11.952.209 11.293.083 

01.01.04 R Base CIT 13.959.977 16.435.201 

01.01.06 R Base CTResolutivo 2.107.654 2.211.111 

01.01.09 R Base Qq outra sit. 302.582 299.237 

01.01.10 Gratificações 4.440 0 

01.01.11 Desp Representação 78.534 66.422 

01.01.13 Subsidio Refeição 1.632.303 1.779.215 

01.01.14.SF.00 Subsidios Férias 2.731.772 2.806.328 

01.01.14.SN.00 Subsidios Natal 2.425.746 2.478.118 

01.02.02 Trab Extraordinário 1.553.864 1.567.838 

01.02.04 Ajudas custo 12.644 13.031 

01.02.05 Abono falhas 948 991 

01.02.08 Subsidio Fixação 4.494 4.494 

01.02.09 Prevenções 643.740 653.245 

01.02.10 Noites e Suplementos 734.690 748.999 

01.02.12.A0.00 FGCT 3.930 3.930 

01.02.14 SIGIC 2.090.001 1.882.238 

01.03.01.A0.00 ADSE 6.451 0 

01.03.03 Subsidio familiar 24.362 24.362 

01.03.04 Prestações sociais 12.140 39.925 

01.03.05.A0.A0 Encargos patronais 4.933.337 5.327.601 

01.03.05.A0.B0 Encargos patronais 4.292.078 4.635.093 

01.03.06 Seguro Acid Trabalho 2.595 443.479 

01.03.08 Pensões 87.322 108.981 

01.03.10.DO Subsidio Doença 403 403 

01.03.10.P0 Parentalidade 46.928 46.928 

01.03.10.SS Serviço Sociais 19.537 19.537 

02.01.02 Combustiveis 613.486 631.741 

02.01.05 Alimentação 1.405.170 2.529.918 

02.01.08 Mat cons Administrativo 158.838 192.776 
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02.01.09 Prod Farmacêuticos 28.409.365 24.081.593 

02.01.11 Mat Cons Clínico 4.753.024 2.475.309 

02.01.13 Mat cons Hoteleiro 355.276 489.607 

02.01.15 Artigos oferta 3.813 3.500 

02.01.17 Ferramentas uten desg 15.048 14.682 

02.01.18 Livros doc técnica 8.767 11.590 

02.01.21 Mat Manut Conservação 282.982 398.693 

02.02.01 Electric e Água 1.483.767 1.487.791 

02.02.02 Limpeza, Hig, Conforto 777.561 1.707.478 

02.02.03 Conser Reparaç ñ/CAT 452.851 227.741 

02.02.08 Rendas e alugueres 74.251 188.803 

02.02.09.A0.00 Comunicações 81 0 

02.02.09.C0.00 Comunicações 9.717 9.717 

02.02.09.D0.00 Comunicações 95.889 85.216 

02.02.09.E0.00 Comunicações 0 0 

02.02.09.F0.00 Comunicações 42.598 42.598 

02.02.10 Transportes merc/pess 27.290 7.680 

02.02.12.A0.00 Seguros 0 0 

02.02.12.B0.00 Seguros 516.867 105.405 

02.02.13 Desloc Estadas 72.054 63.655 

02.02.14.A0.00 Out Trab Especial ACSS 1.230 0 

02.02.14.B0.00 Out Trab Especializados 210.375 996.547 

02.02.15.B0.00 Outras Desp Pessoal 35.392 35.392 

02.02.16 Outras Desp Pessoal 2.472 2.472 

02.02.17 Publicidade Propaganda 8.925 9.904 

02.02.18 Vig Segurança 293.259 480.053 

02.02.19.B0.00 Conserv Reparação 59.577 23.680 

02.02.19.C0.00 Conserv Reparação 1.884.656 1.510.487 

02.02.20.A0.00 Serv Informática ACSS 985.376 424.964 

02.02.20.C0.00 Serv Informática 3.477.680 2.043.063 

02.02.22 Subcontratos 2.757.890 3.472.883 

02.02.23 Transporte doentes 5.039.873 2.300.739 

02.02.25 Honorários+Contencioso 108.223 78.041 

03.05.02.J0.00 Juros 32 0 

04.08.02.A0.00 Estágios 111.789 0 

06.02.01 Impostos e Taxas 20.559 121.230 

06.02.03 Outros custos  79.387 0 

07.01.03 Obras 1.042.263 686.335 

07.01.06 Equip Transporte 308 0 

07.01.07 Hardware 111.483 78.190 

07.01.09 Equip Administrativo 55.894 62.073 

07.01.10 Equip Básico 1.599.824 1.147.429 

07.01.13 Imob Incorpóreo 6.696 0 

09.09.02 Investimentos (Edif) 16.000 0 

ORGÂNICA 8 - PROJECTOS INVESTIMENTO 

07.01.10 Equip Básico 10.780.013 4.059.271 

07.01.07 Hardware 0 3.318.606 

TOTAL   118.122.911 108.698.332 

Orgânica 1   107.342.898 101.320.455 

Orgânica 8   10.780.013 7.377.877 
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01 – Despesas com pessoal 

 

A orçamentação das despesas com pessoal foi elaborada em conformidade com as 

orientações recebidas através da circular da DGO e com o mapa de pessoal 

aprovado pelo Conselho de Administração e submetido ao gabinete de S. Exa. o 

Secretário de Estado da Saúde para aprovação, bem como com outros 

pressupostos legais ou baseados nas necessidades e histórico desta despesa no 

hospital. 

 

Como referido, o mapa de pessoal subjacente à orçamentação teve em 

consideração as atribuições e estratégia do IPOLFG, traduzindo a necessidade de 

adequar a estrutura de competências dos seus colaboradores à prossecução da sua 

missão. A redução de efetivos globais a que assistimos nos últimos anos atingiu, em 

2014, o nível considerado como limite, face à necessidade de manter a atividade 

clínica em condições de qualidade e segurança. Nesse sentido, já o mapa de pessoal 

aprovado para o ano de 2015 invertia tal tendência, sob pena de se comprometer 

seriamente as obrigações de serviço público a que o IPOLFG está obrigado 

enquanto instituição que integra o SNS. Importa por isso manter, de uma forma 

sustentável, esse esforço de adequação da estrutura de competências do instituto 

face às suas responsabilidades no âmbito do SNS, nas áreas da prestação de 

cuidados, da investigação e do ensino e formação dos profissionais de saúde. 

 

Neste contexto, a despesa com pessoal subjacente à aprovação do mapa de pessoal 

submetido a aprovação, considera o alargamento da atividade assistencial em 

áreas essenciais, de que se destaca: 

 

1- O aumento de camas da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), objetivo que não 

foi possível atingir em 2015, face às dificuldades de contratação e à saída de 

profissionais de enfermagem numa área de elevada complexidade e diferenciação. 

Este incremento de atividade assistencial terá um impacto positivo na diminuição 

das listas de espera cirúrgicas face à frequente necessidade de assegurar aos 

doentes recobro cirúrgico com recurso a ventilação mecânica assistida, 

considerando, quer a gravidade dos casos clínicos, quer a complexidade das 

intervenções cirúrgicas previstas; 

2- O alargamento da Unidade de Transplante de Medula (UTM) que se efetuou em 

2015, com evidentes benefícios na diminuição da lista de espera para transplantes, 

permitiu o aumento dos doentes em acompanhamento pós- transplante obrigando, 

agora, ao reforço das equipas clinicas no hospital de dia e no ambulatório em geral; 

3- O aumento da capacidade instalada em radioterapia, com a instalação, em 2015, 

de mais dois aceleradores (o último em novembro de 2015) e, consequente, 

alargamento do horário de funcionamento do serviço de radioterapia, originando 
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necessidades de reforço da estrutura de recursos humanos que se procura refletir 

no mapa de pessoal para 2016; 

4- O alargamento do horário de funcionamento do recobro pós-operatório que 

permitirá um incremento, que consideramos significativo, da atividade cirúrgica. 

 

02 – Aquisição de bens e serviços 

 

Inclui a orçamentação de Despesa nas seguintes rubricas: 

 

i) Medicamentos - O Consumo de Medicamentos representa cerca de 20-25% dos 

gastos totais do IPOLFG e exige um enorme esforço de acompanhamento e 

monitorização pela comissão de farmácia e terapêutica e pela equipe de controlo 

orçamental para conter esta rubrica, cuja tendência natural é de crescimento, 

considerando a introdução de novos medicamentos em oncologia/hematologia e a 

utilização de medicamentos de elevado custo em novas indicações terapêuticas. O 

valor orçamentado inclui a estimativa de notas de crédito a receber, no âmbito dos 

acordos entre o Ministério da Saúde e a Apifarma, bem como outros promovidos 

individualmente pelo IPOLFG, mantendo o valor igual ao previsto para 2015, 

seguindo a orientação dada pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.. 

Salienta-se que a despesa orçamentada nesta rubrica não permite cobrir todo o 

gasto estimado em sede de Orçamento Económico, pela sujeição à regra do 

orçamento equilibrado, o que, consequentemente, compromete outras regras e 

obrigações, designadamente a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. 

Importa, adicionalmente, remeter para o referido na nota da rubrica 07 no lado da 

Receita, que refere que a receita estimada é inferior aos proveitos estimados com 

Prestações de Serviços, o que se reflecte, na óptica de caixa, sobretudo, nesta 

rubrica. 

 

ii) Outros Consumíveis - O Orçamento Económico prevê um aumento de gastos na 

ordem dos 4%, em linha com os anos anteriores e com o aumento expectável da 

atividade. O orçamento financeiro é efectuado de acordo com as regras e com os 

constrangimentos do lado da receita já mencionados e reiterados no ponto 

anterior; 

 

iii) Subcontratos - Prevê-se uma redução de despesa nas principais rubricas de 

subcontratos, fruto dos recentes investimentos efetuados no IPOLFG: 

 

Radioterapia - A capacidade instalada de radioterapia no IPOLFG é, e mostrou ser 

nos últimos anos, um fator crítico para a sustentabilidade económica e financeira 

do IPOLFG, mas também para manutenção da qualidade e da importante 

abordagem multidisciplinar ao doente oncológico. A instalação de mais dois 

aceleradores lineares, concretizada em 2015, permite internalizar o tratamento de 

cerca de 750 doentes, com reflexo significativo na redução de gastos, estimada em 
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2 milhões de euros, bem como na melhoria e humanização dos cuidados prestados 

aos doentes. Estão, ainda, estimadas diminuições de gastos resultantes da redução 

dos preços a pagar aos fornecedores externos de Radioterapia, por via de um novo 

acordo quadro, em vigor desde meados de 2015. 

 

Transporte de Doentes - O posicionamento do IPOLFG, como entidade 

diferenciada de prestação de cuidados oncológicos e a filosofia que tem mantido na 

flexibilização do acesso a este tipo de cuidados, tem inúmeros reflexos nas contas 

do hospital, nomeadamente nos encargos com transporte de doentes, cujo valor 

tem aumentado muito significativamente nos últimos anos, ascendendo a mais de 

5 M € em 2015. Este encargo, de difícil controlo e contenção, está relacionado com 

a legislação em vigor, relativamente ao transporte não urgente do doente 

oncológico, bem como com a proveniência alargada dos nossos doentes - desde a 

zona centro ao sul do país e ilhas. Não obstante, estão a ser estudadas e previstas 

medidas de melhoria da eficiência da gestão dos transportes com vista ao controlo 

e à redução deste gasto, com uma poupança estimada de 1 M€. 

 

Unidades Terapêuticas de Sangue - Os investimentos efetuados recentemente no 

Serviço de Imunohemoterapia, designadamente a aquisição de uma nova 

centrifuga, permitem estimar uma redução do gasto associado ao consumo de 

plaquetas. Adicionalmente, estão em curso um conjunto de outras iniciativas 

tendentes à racionalização na utilização de sangue e derivados que permitiram 

conjuntamente uma poupança de cerca de 0,5 M€. 

 

iv) Fornecimentos e Serviços - O IPOLFG conseguiu até 2015 reduzir os custos com 

FSE. Em 2016, fruto do contínuo crescimento da atividade e da entrada em vigor de 

novos contratos, orçamenta-se um acréscimo de cerca de 6%, resultante do 

aumento de gastos com prestações de serviços de limpeza, higiene e conforto; 

vigilância e segurança; alimentação e radiofarmácia. 

 

06 – Outras despesas correntes 

 

Orçamentam-se nesta rubrica os custos com: 

 

i) Impostos e Taxas - 10.000 euros, em linha com a manutenção da tendência e com 

o valor do ano anterior; 

ii) Quotizações - 20.000 euros, para o pagamento obrigatório à Entidade 

Reguladora da Saúde, pagamento ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e a 

outras entidades, designadamente associações científicas das quais o IPOLFG é 

membro. 

iii) Outros Custos Operacionais - 86.230 euros em linha com o estimado e com o 

ano anterior, relativos a reembolsos de taxas moderadoras a utentes, 

regularizações de dívidas intra Serviço Nacional de Saúde, pelo encontro de contas 
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via Clearing House e outros custos operacionais não incluídos nos agrupamentos 

anteriores 

iv) Serviços bancários - 5.000 euros, para pagamentos de encargos com 

equipamentos de TPA e outros afins. 

 

07 – Despesas de capital 

 

Orçamentam-se investimentos inadiáveis em: 

 

i) Pagamento do remanescente do valor de dois aceleradores lineares adquiridos 

em 2015, no montante de 4.059.271 euros. 

ii) Investimentos na modernização da rede e equipamentos informáticos do 

IPOLFG, no montante de 3.318.606 euros, com co-financiamento já aprovado pelo 

Balcão 2020/SAMA, no montante de 1.727.778 euros. 

iii) Diversos investimentos, no valor global de 2 milhões de euros. Orçamenta-se a 

execução de obras de beneficiação, imprescindíveis para garantir o normal 

funcionamento da atividade e a substituição de pequenos equipamentos, com 

processos de aquisição a decorrer em 2016, bem como pagamentos de aquisições 

efectuadas 2015. 

Refira-se que, o IPOLFG, fruto da indefinição referente à transferência das suas 

instalações para outro local, sofreu um processo de desinvestimento e de 

degradação substancial, cuja reversão foi iniciada nos últimos 4/5 anos com a 

requalificação das áreas de internamento e com a modernização tecnológica em 

equipamentos pesados. 

Contudo, o processo iniciado não pode, nem deve parar e urge "gerar" fundos para 

garantir os projetos previstos no Plano de Investimentos Estratégico do IPOLFG , 

como sejam a construção de um novo edifício com vista a concentrar toda a área de 

ambulatório e laboratorial, beneficiando da oportunidade de ocupar o espaço 

libertado pela zona comercial da Praça de Espanha e assim dignificar esta área da 

prestação de cuidados; a requalificação e ampliação do Bloco Operatório, cujo o 

projecto já está em curso e a requalificação da Unidade de Transplante de Medula. 

Estes investimentos não estão incluídos no orçamento inicial para 2016 por 

carecerem de decisões políticas relativamente à fonte de financiamento a utilizar, 

bem como da aprovação da utilização de 5.000.000 euros de aumento de Capital 

Estatutário concretizado em Setembro 2015, destinado à requalificação e 

ampliação do bloco operatório. 

 

 

5.6.2 Receita     
 

Apresenta-se o quadro discriminado das Receitas, de acordo com os valores 

submetidos para aprovação à DGO: 
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Classificador 

Económico 

Descrição ORÇAMENTO 

FINANCEIRO 2015 

Estimativa 

ORÇAMENTO 

FINANCEIRO 2016 

Submetido na DGO 

ORGÂNICA 1 - ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO 

  

04.01.08 Taxas Moderadoras 542.939 420.778 

04.02.99 Benef Penalidades Contr. 27.500 0 

05.03.02 Juros 1.304 0 

05.10.03 Rendas edifícios 12.000 12.001 

06.01.02 Subsídios 0 160.000 

06.03.01 Subsídios 19.200 0 

06.04.01 RA Madeira 3.396.095 0 

06.07.01 Subsídios 2.000 0 

07.01.10 Vendas 1.250 500 

07.01.99 Aluguer instalações 15.085 0 

07.02.01 Aluguer instalações 265.000 308.460 

07.02.05 ACSS Prest Serviços SNS 98.616.211 94.882.821 

07.02.05 Outros Prest Serviços NSNS 2.617.458 2.617.458 

07.02.99 Outros prov Operacion 756.856 888.847 

08.01.99 Parqueam+Prov Financ 525.000 484.591 

09.03.03 Alienação Imobilizado 0 0 

10.01.02 Subsidios Exploração 0 1.240.000 

10.03.06 Subsidios Exploração 240.000 0 

10.08.01 Doações 305.000 305.000 

16.01.01 Saldo Gerência 92.295 0 

12.07.03 Capital Estatutário 5.000.000 0 

ORGÂNICA 8 - PROJECTOS INVESTIMENTO 

10.08.01 Saldo Gerência 5.700.000 0 

07.02.05 Prest Serviços SNS 1.279.056 5.650.099 

10.03.06 Subs Investimento 3.800.957 1.727.778 

TOTAL  123.215.206 108.698.332 

Orgânica 1  112.435.193 101.320.455 

Orgânica 8  10.780.013 7.377.877 

 

04 – Taxas, multas e outras penalidades 

 

O valor orçamentado corresponde à receita prevista com cobrança de Taxas 

Moderadoras. O valor estimado é sobreponível ao do ano de 2015, considerando a 

manutenção da casuística dos doentes em tratamento no IPOLFG, cuja maioria se 

encontra dispensada ou isenta do pagamento de taxas moderadoras. 

 

O valor orçamentado para 2016 tem subjacente o referido anteriormente, ao qual 

foi aplicado a redução de 22,5% face à receita de 2015, seguindo as instruções 

emitidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

05 – Rendimentos da propriedade 

 

O valor orçamentado corresponde à receita estimada com rendas de imóveis. Estes 

imóveis, situados fora do perímetro físico do hospital, são propriedade do IPOLFG 
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e resultam de doações de particulares. Importa referir que, nos termos dos 

estatutos do hospital, está em curso o processo de autorização, pelo Ministério das 

Finanças, para alienação destes imóveis, cuja utilização não faz parte da atividade 

principal do hospital, implicando recursos e custos na sua manutenção, sendo a 

receita da venda, a concretizar-se, uma importante fonte de fundos para aplicar em 

investimentos imprescindíveis à atividade e ainda não orçamentados por falta de 

fundos disponíveis. 

 

06 – Transferências correntes 

 

Considerando que a missão do IPOLFG, embora focada na prestação de cuidados de 

saúde de excelência, em todos os domínios da sua intervenção, envolve igualmente 

o ensino pré e pós graduado e a investigação, as receitas aqui orçamentadas 

enquadram-se no âmbito de projetos de investigação em curso, co-financiados por 

fundos comunitários e receitas provenientes de ensaios clínicos. 

 

07 – Venda de bens e serviços correntes 

 

A principal fonte de receitas próprias, num enquadramento de monopsónio, 

agravado por se tratar de um hospital oncológico onde estão confinados os 

terceiros pagadores, inclui: 

 

i) Os adiantamentos previstos no âmbito do Contrato-Programa para 2016, cuja % 

de adiantamento de tesouraria, conforme informado pela ACSS serão 97.208.884 

euros - Refira-se que este valor não corresponde aos proveitos estimados para 

garantir o financiamento mínimo da atividade prevista em sede de Contrato-

Programa e inscritos no orçamento económico (demonstração de resultados); 

 

ii) Verbas a receber no âmbito de Programas Verticais, estimativa em linha com os 

proveitos de anos anteriores (3.324.036 euros); 

 

iii) Receitas de faturação emitida a outras entidades responsáveis, incluindo outras 

entidades do SNS (3.815.265 euros). Não se inscreve a receita a receber da Região 

Autónoma dos Açores, sem prejuízo dos proveitos faturados, cujo valor médio 

anual ronda os 1,5milhões/euros, considerando o histórico de não 

pagamento/reconhecimento da dívida, o princípio contabilístico da prudência e o 

diferendo institucional com a administração de Saúde da Região (Saudaçor, S.A.) 

sobre esta matéria, amplamente documentado e, que importa sublinhar, muito 

penalizador para as contas e equilíbrio financeiro do IPOLFG, considerando o valor 

da dívida acumulada (cerca de 24 M€). 

 

08 – Outras receitas correntes 
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Inclui receitas próprias decorrentes da actividade operacional, como sejam: 

 

i) Receitas com o parqueamento no recinto do hospital; 

ii) Reembolsos de despesas com vencimentos, medicamentos, transportes, 

despesas no âmbito de ensaios clínicos, entre outros. 

 

10 – Transferências de capital 

 

Inclui a estimativa de receita com doações em numerário, de acordo com o 

histórico de mecenato voluntário, bem como com as iniciativas e esforços 

desenvolvidos pela Administração do Hospital. 
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5.7 Dívidas a Terceiros e Prazo Médio de Pagamentos 
 

 

As Dívidas Totais a Terceiros estimadas para 2015 apresentam um aumento de 

6,2M€, sendo de referir que até 2013 se registou uma trajectória descendente no 

volume de dívidas, com redução de 23M€ no período entre 2011 e 2013. 

 

No que respeita à Dívida exclusivamente a entidades Terceiras (cf. quadro 

seguinte), excluindo entidades do Estado, verificou-se um aumento de 31,9%, 

aumento também na Dívida Vencida (99%) e o aumento dos Arrears após a 

manutenção em valores próximos de zero nos últimos dois anos (0,2M€): 

 

Dividas a Terceiros (M€) 2012 2013 2014 2015  Variação 
(valor) 

Variação 
(%) 

Dívida Total  20,7 21 24,8 32,7 7,9 31,9% 

Dívida Vencida 7,7 6,6 9,8 19,5 9,7 99% 

Arrears 2,0 0,2 0,2 7,2 7,0 3400% 

 

No ano de 2013 o IPOLFG efetuou um grande esforço no sentido de reduzir as suas 

dívidas a terceiros, tendo reduzido a Dívida Vencida em 14% e os arrears em 90%, 

contando para tal com a regularização do pagamento de verbas em atraso pela 

ACSS. Em 2014 e 2015, as dívidas vencidas e arrears têm vindo a aumentar, o que 

se fica a dever devido sobretudo aos seguintes factores: 

 

 Redução do valor do Contrato-Programa em 6,4%: 

 

Contrato Programa 2012 2013 2014 2015 2015 II (1) 

Valor global do CP 101,7 99,6 104,8 107,8 107,8 

Variação anual   -2,2% 5,0% 3% 2,9% 

Duodécimo          

  Mensal 7,9 7,9 8,5 8,1 8,1 

  Mensal (2014 - sem adendas)     7,9    

  Anual  89,1 94,6 102,5 97,2 97,2 

  % do CP 87,6% 95,0% 97,8% 98,7% 90,2% 

M€ 

 

A renegociação do valor do contrato-programa de 2015 ainda não se transformou 

em liquidez de tesouraria, pelo que assim que a ACSS honrar esse compromisso 

será possível retomar a trajectória de redução da dívida e anulação de Arrears. 

 

 Redução dos prazos de pagamento, acordados pela ACSS em 2012 com 

fornecedores, o que faz com que o aumento da dívida vencida seja superior 

ao aumento da dívida total; 
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 Necessidade de efetuar pagamentos a fornecedores de investimentos com 

recurso a verbas de exploração. Em 2015, foram concretizados diversos 

investimentos estruturantes – Instalação de dois Aceleradores Lineares, 

uma Ressonância Magnética e um PET-CT, com recurso a co-financiamento 

comunitário e utilizando uma parte de verbas de exploração; 

 

 Evolução crescente da aquisição e consumos de medicamentos 

“inovadores” e outros que, não tendo concluído o estudo de avaliação 

prévia, estão incluídos em programas de “Centro de Referência” ou são 

objeto de autorização de Utilização Especial, autorizada pelo INFARMED. 

 

 Manutenção de saldos de elevada antiguidade nas dívidas de clientes, 

verbas que a serem libertadas permitiriam a redução significativa das 

dívidas a terceiros, destacando-se a dívida dos Açores: 

 

Dívidas dos principais clientes  Total Peso no Total 

Açores  23,8 70,3% 

Madeira (dívida após Memorando 
Entendimento) 

0,1 0,3% 

Subsistemas (dívida anterior a 2010, assumida 
pela ACSS) 

4,1 12,1% 

Embaixada Angola 0,8 2,3% 

Sub-Total 28,8 85,2% 

Total Dívidas Clientes 33,9 100,0% 

M€ 

 

Neste contexto, o Prazo Médio de Pagamentos (PMP) estimado para 2015 é de 

159,3 dias e o previsto para 2016 é de 203,1 dias: 
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Importa relembrar que se verificou uma deterioração da situação financeira do 

IPOLFG no ano de 2010, que se deveu essencialmente a dois factores: 

 

 O financiamento da ADSE aos hospitais passou a ser englobado no Contrato-

Programa do SNS, o que foi prejudicial à tesouraria, uma vez que a ADSE 

apresentava um prazo de pagamentos a este hospital entre 3 a 4 meses; 

 Aumento exponencial da subcontratação de Radioterapia devido à redução 

da capacidade instalada do IPO, a qual só foi completamente reposta em 

2015. 

 

No período de 2011 a 2013 o PMP iniciou trajectória de redução. 

 

Embora a evolução se mostre de difícil inversão, considerando o enquadramento 

dos fatores supra mencionados, têm vindo a ser tomadas várias medidas, 

designadamente: 

 

 A negociação de planos de pagamento com alguns fornecedores que inclua a 

dilação dos prazos de pagamento e, no caso específico dos medicamentos, 

plafonds de consumo/gasto ano que permita conjugar o fator inovação e 

sustentabilidade da instituição, numa perspectiva de partilha de risco; 

 Renegociação do contrato-programa de 2015 com a ARSLVT e ACSS; 

 Reiterar junto da tutela a necessidade premente de se obter uma resolução 

para as dívidas avolumadas da Região Autónoma dos Açores, com um 

crescimento anual na ordem dos 1,5M€; 

 A monitorização e controlo de gastos e consumos, designadamente FSE – 

aumento da capacidade instalada em Radioterapia, reduzindo gastos com 

subcontratação; medidas em curso para redução dos custos com 

transportes não urgente de doentes e gastos com produtos sanguíneos. 
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1. Anexo – Financeiros 
 

 
 

 

 

 

  BALANÇO SNC 2014 2015 2016 (Orçamento)

    Activo

      Activo não corrente 76.207.432 76.293.952 83.540.129

        Activos fixos tangíveis 71.928.641 73.849.134 80.813.590

        Propriedades de investimento 4.259.058 2.429.414 2.726.204

        Goodwill

        Activos intangíveis 19.733 15.404 335

        Activos biológicos

        Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

        Participações financeiras - outros métodos

        Accionistas / sócios

        Outros activos financeiros

        Activos por impostos diferidos

      Activo corrente 55.672.015 58.767.782 36.080.074

        Inventários 4.579.602 4.732.662 4.474.210

        Activos biológicos

        Clientes 8.617.881 13.584.908 9.506.815

        Adiantamentos a fornecedores 1.785 2.792 2.152

        Estado e outros entes públicos 290.975 355.205 504.144

        Accionistas / sócios

        Outras contas a receber 1.209.712 1.524.301 1.612.822

        Diferimentos 34.100.193 33.460.169 19.979.932

        Activos financeiros detidos para negociação

        Outros activos financeiros 0 0 0

        Activos não correntes detidos para venda

        Caixa e depósitos bancários 6.871.866 5.107.745 0

    Total do activo 131.879.447 135.061.733 119.620.204

    CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

    Capital próprio

        Capital realizado 49.880.000 54.880.000 54.880.000

        Acções (quotas) próprias

        Outros instrumentos de capital próprio

        Prémios de emissão

        Reservas legais 762.914 762.914 762.914

        Outras reservas 63.380.661 61.531.795 63.380.661

        Resultados transitados -53.608.811 -56.852.106 -69.697.055

        Ajustamentos em activos financeiros

        Excedentes de revalorização

        Outras variações no capital próprio 11.289.782 13.583.985 14.370.038

        Resultado líquido do período -4.015.760 -3.855.191 -5.990.979

        Interesses minoritários

      Total do capital próprio 67.688.785 70.051.396 57.705.579

    Passivo

        Passivo não corrente 523.329 503.330 392.497

          Provisões 523.329 503.330 392.497

          Financiamentos obtidos

          Responsabilidades por benefícios pós-emprego

          Passivos por impostos diferidos

          Outras contas a pagar

        Passivo corrente 63.667.332 64.507.006 61.522.127

          Fornecedores 23.481.969 31.822.074 44.646.636

          Adiantamentos de clientes 21.463.205 15.900.948

          Estado e outros entes públicos 2.161.354 2.033.919 5.410.017

          Accionistas / sócios

          Financiamentos obtidos

          Outras contas a pagar 6.654.291 4.980.013 1.104.621

          Diferimentos 9.906.512 9.770.053 10.360.854

          Passivos financeiros detidos para negociação

          Outros passivos financeiros

          Passivos não correntes detidos para venda

      Total do passivo 64.190.662 65.010.337 61.914.624

    Total do capital próprio e do passivo 131.879.447 135.061.733 119.620.204
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2. 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 ano de 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 

2016 compreendeu as seguintes fases: 

 

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

2015, no âmbito da elaboração do próximo Plano Estratégico: 

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

objetivos estratégicos definidos para 2016. 

 Caraterização das várias ações a desenvolver, no âmbito dos objetivos 

estratégicos definidos: disponibilização de modelos para levantamento das 

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

Valor %

            Vendas e serviços prestados 109.644.541 111.601.722 111.786.505 184.783 0,17%

            Subsídios à exploração 216.578 271.654 400.000 128.346 47,25%

            Ganhos / perdas imputados subsidiárias, associadas e empconjuntos 

            Variação nos inventários da produção 

            Trabalhos para a própria entidade

            Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 34.321.036 40.948.299 41.490.993 542.694 1,33%

            Fornecimentos e serviços externos 27.903.862 24.985.636 23.418.985 -1.566.651 -6,27%

            Gastos com o pessoal 49.908.701 50.542.644 53.114.584 2.571.941 5,09%

            Imparidade de inventários (perdas / reversões) 1.932 19.699

            Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 1.725.188 1.257.251 -1.500.000 -2.757.251 -219,31%

            Provisões (aumentos / reduções) -111.602 -2.932.652

            Imparidade investimentos não depreciáveis / amortiz (perdas / reversões) 

            Aumentos / reduções de justo valor 

            Outros rendimentos e ganhos 6.263.869 6.507.016 7.918.000 1.410.984 21,68%

            Outros gastos e perdas 1.164.256 1.575.589 700.000 -875.589 -55,57%

            Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.211.613 1.983.926 -120.057 -2.103.982 -106,05%

            Gastos / reversões de depreciação e de amortização -5.256.966 -5.822.976 -5.860.922 -37.947 0,65%

            Imparidade investimentos depreciáveis / amortiz (perdas / reversões) 

            Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -4.045.353 -3.839.050 -5.980.979 -2.141.929 55,79%

            Juros e rendimentos similares obtidos 41.854 1.321

            Juros e gastos similares suportados 6.837 10.933 10.000 -933 -8,54%

           Resultado antes de impostos -4.010.337 -3.848.662 -5.990.979 -2.142.316 55,66%

           Imposto sobre o rendimento do período -5.423 -6.529

    Resultado líquido do período -4.015.760 -3.855.191 -5.990.979 -2.135.788 55,40%

CUSTOS CASH 171.111.934 117.121.056 180.183.546 63.062.490 53,84%

CUSTOS OPERACIONAIS 119.812.390 124.310.984 125.985.484 1.674.500 0

EBITDA 1.089.067 -904.051 60.951 965.003 -106,74%

Variação (2016/2015)
2014 2015

2016 

(Orçamento)
  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC
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atividades, pré-preenchido com dados de produção, recursos humanos e 

custos diretos. 

 Recolha e análise dos modelos solicitados – 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 2016. 

 Elaboração do Plano de Atividades do IPOLFG. 

 Aprovação do Plano de Atividades pelo Conselho de Administração em 

2016-03-03. 

 Apresentação ao Conselho Consultivo em 2016-03-10. 

 Apresentação aos dirigentes do IPOLFG em data a agendar em Março de 

2016. 

 Aprovação da versão final. 

 Envio à tutela. 

 


