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Nota Introdutória 

 

O Plano de Atividades e Orçamento (PAO) é um documento que integra o processo de 

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

constituindo uma peça fundamental para operacionalizar, anualmente, a estratégia definida e 

constante no plano estratégico do IPOLFG.  

A elaboração do PAO para 2018 teve como suporte o Plano Estratégico do IPOLFG para 2018-

2020, em articulação e conjugação com as orientações do sector, emitidas pelo Ministério da Saúde e 

vertidas no Plano Nacional de Saúde (PNS), bem como as instruções para preparação do Orçamento 

do Estado para 2018, aprovadas por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do 

Orçamento, em 3 de agosto de 2017 e divulgadas pela Direção Geral do Orçamento (DGO), através da 

circular n.º 1387, ao qual se adicionaram as orientações específicas recebidas da ACSS, 

designadamente quanto à fixação do valor da receita a inscrever no orçamento financeiro.  

O Plano de Atividades do IPOLFG, acompanhado do parecer do Revisor Oficial de Contas, foi 

submetido em 23 agosto de 2017, respeitando os prazos definidos na referida circular, sendo 

utilizado ao longo do ano, em conjunto com o contrato-programa/adenda ao acordo modificativo 

estabelecido com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), como 

instrumento de acompanhamento e monitorização da atividade. Mais se acrescenta que, os 

instrumentos previsionais incorporados na adenda ao contrato programa estão harmonizados e em 

conformidade com a versão final do PAO 2018 submetida no Sistema de Recolha de Informação 

Económica e Financeira (SIRIEF) da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), em 20 abril 2018. 

A atual adenda tem como objetivo integrar uma atualização decorrente dos critérios específicos 

a considerar na avaliação dos Planos de Atividade e Orçamento das Entidades Pública Empresariais 

(EPE), integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), definidos no Despacho Conjunto da Senhora 

Secretária de Estado da Saúde e do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, divulgados pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) em 28 de agosto de 2018.
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Indicadores de Gastos Operacionais 

O Despacho conjunto mencionado no último parágrafo da nota introdutória define que os 

indicadores de gastos operacionais a considerar para avaliação do cumprimento pelas EPE 

integradas no SNS, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 145.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, 

de 15 de maio, que estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 

2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, são os seguintes: 

 

1. Custos Anuais por Doente Padrão 

 

De acordo com o definido na alínea a) do número 2 do Despacho Conjunto em análise, o IPOLFG 

deve promover a redução dos custos anuais por doente padrão para 2.638€ em 2018, partindo de 

um valor base em 2017 de 2.651€, em 2017. 

Importa começar por esclarecer que a produtividade e a eficiência hospitalar são avaliadas, pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), recorrendo à métrica “Doente Padrão” e que, de 

acordo com aquela entidade, “O cálculo do doente padrão baseia-se na transformação da atividade 

hospitalar, por natureza heterogénea, numa única unidade de produção de forma a possibilitar um 

exercício de comparação entre entidades. Importa esclarecer que o cálculo do doente padrão pode não 

incorporar todas as particulares e a globalidade da carteira de serviços das entidades hospitalares, pelo 

que poderá ser considerada uma análise mais aprofundada a nível micro.1 

A evolução do doente padrão no IPOLFG é apresentada na tabela 1.  

 

Tabela 1. Evolução do Doente Padrão 

 
2017 

2018 

(previsto) 

2019 

(previsto) 

Doente Padrão 52.386 56.081 57.617 

 

 

                                                                    

1 Extraído da metodologia de benchmarking da ACSS, em 17 de agosto de 2018 -  

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica  
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Os dados apresentados foram efetuados usando a ferramenta de cálculo disponibilizada pela 

ACSS e utilizando a produção total proposta no Plano de Atividades para 2018 e constante do Plano 

de Desempenho que suporta o processo de contratualização com a ARSLVT. 

A evolução positiva que se estima no aumento do número de doentes padrão, decorre do 

aumento de atividade que se perspetiva alcançar a partir de 2018, após a conclusão das intervenções 

de ampliação e requalificação da capacidade instalada, na Unidade de Transplante de Medula (UTM), 

no Bloco Operatório/Cirurgia de Ambulatório e no Serviço de Imunohemoterapia. 

A tabela seguinte apresenta a evolução deste indicador nos anos de 2017 e 2018 (previsto). 

 

Tabela 2. Evolução do indicador de Eficiência – Gasto Operacionais por doente padrão 

Indicador de 
Eficiência 

2017 
2018 

(previsto) 

Gastos Operacionais/ 
Doente Padrão 

2.651,41€ 2.437,45€ 

 

Os valores de eficiência apresentados na tabela anterior são os que resultam da aplicação dos 

montantes inscritos no PAO 2018 submetido, quer quanto à atividade, quer aos valores orçamentais, 

em conformidade com os pressupostos assumidos aquando da elaboração do documento. 

 

2. Custos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos  

 

De acordo com o definido na alínea b) do número 2 do Despacho Conjunto em análise, o IPOLFG 

deve promover a manutenção dos custos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços 

médicos em valores não superiores aos realizados em 2017. 

A evolução prevista dos custos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços 

médicos, inscrita no PAO para 2018 é a apresentada na tabela seguinte. 

 

Tabela 3. Evolução dos custos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços 

médicos 

Indicador 2017 
2018 

(previsto) 

Horas extraordinárias 
(HE)  

1.973.126 € 1.679.728 € 

Prestações de serviços 
(PS) médicos 

192.960€ 134.500€ 

Custo Global com HE e 
PS médicos 

2.166.086€ 1.814.228€ 
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Como resulta da análise aos valores apresentados na tabela anterior, o IPOLFG previu, em sede 

de planeamento e elaboração do orçamento uma redução do valor global de cerca de 6%. 

Importa reforçar que o IPOLFG inscreveu no PAO, como medida de eficiência para 2018, a 

reorganização dos horários de trabalho médico, com o objetivo de reduzir o número de horas 

extraordinárias necessárias para manter o regular e normal funcionamento do hospital. Estimou-se 

com esta medida a redução quer do número de horas, quer dos encargos com horas extraordinárias. 

 

 

3. Custos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem 

como os associados à frota automóvel, com a contratação de estudos, 

pareceres, projetos e consultoria  

 

De acordo com o definido na alínea c) do número 2 do Despacho Conjunto em análise, o IPOLFG 

deve promover a manutenção dos custos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e 

alojamento, bem como os associados à frota automóvel, com a contratação de estudos, pareceres, 

projetos e consultoria em valores não superiores aos realizados em 2017. 

A evolução prevista dos custos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, 

bem como os associados à frota automóvel, com a contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria, inscritos no PAO para 2018 é a apresentada na tabela seguinte. 

 

Tabela 4. Evolução dos custos comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem 

como os associados à frota automóvel, com a contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria 

Indicador 2017 
2018 

(previsto) 

Comunicações 87.244€ 79.658€; 

Deslocações, estadas 68.936€ 65 447,57 € 

Ajudas de Custo 9.402€ 8.665€; 

Frota automóvel 16.803€ 16.326€; 

Contratação de estudos, 
pareceres, projetos e 
consultoria 

51.660€. 51.660€. 

Total de Gastos 234 045,00 € 221 756,57 € 
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Como resulta da análise dos valores apresentados na tabela anterior, as rubricas em estudo têm 

um peso muito reduzido na estrutura de gastos do IPOLFG, prevendo-se globalmente a redução, em 

cerca de 5%, no ano de 2018 face ao ano de 2017. 

A estimativa de execução para o final de 2018 prevê o cumprimento do IPOLFG, relativamente à 

evolução deste indicador. 
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SIGLAS 

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

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

DGO Direção-Geral do Orçamento 

DGTF Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

E.P.E. Entidade Pública Empresarial 

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

PAO Plano de Atividades e Orçamento 

SIRIEF  Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira da DGTF 

 


