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Mensagem do Conselho de Administração 

 

Há cerca de um ano, a mensagem com que o Conselho de Administração do IPOLFG 

acompanhava o Plano de Atividades e Orçamento antevia, para 2020, “dificuldades de vulto ao 

cumprimento da missão do Instituto”.   

Não se adivinhava a epidemia que estava para vir. Aludia-se, antes, a limitações já conhecidas, 

mas cuja longa persistência tornava cada dia mais constringentes. 

Porém, a disseminação mundial das infeções pelo vírus SARS CoV 2 tomou a dianteira das 

preocupações de todos os prestadores de cuidados de saúde, tivessem ou não que tratar doentes 

infetados pelo vírus, modificando radicalmente as rotinas e as prioridades na gestão das suas 

unidades. 

Sob o estado de exceção, reconhecida a todos os níveis a indispensabilidade e a proeminência do 

SNS, criou-se, em alguns, a ilusão de que as limitações iriam rapidamente ceder às facilidades nas 

contratações e nas aquisições e todos os processos adquiririam a fluidez e a simplicidade ansiadas e 

que a nova prioridade à saúde impunha.  

Não foi assim nem tem de ser assim.  

A autonomia e agilidade de que carecem os estabelecimentos do SNS não deverá resultar de 

respostas de emergência, correndo o risco da precipitação e da dismetria. O SNS é um sistema 

complexo, que exige medidas pensadas e articuladas para reforçar o trabalho em rede e as 

subsidiariedades e complementaridades entre as partes que o constituem.   

É certo que a emergência pode ter fornecido exemplos de melhoria. Mas, para que se 

concretizem, necessita-se de tempo, análise e reflexão. Só o futuro mostrará se os aproveitamos. 

Ensaiando um balanço do ano de 2020, com o olhar posto em 2021, diríamos que o ano em curso, 

além da enorme ansiedade com que foi vivido e das convulsões que engendrou (muitas das quais, 

por certo, ainda nem se revelaram) foi, quanto muito e para o que é estrutural na gestão da saúde 

pública em Portugal, um ano em suspenso. 

Apesar de ter conseguido avançar em 2020 alguns dos seus principais projetos estruturais (e 

estruturantes) e de ter mantido o serviço clínico aos seus doentes a níveis pouco inferiores aos de 

antes da pandemia, o IPOLFG não constitui exceção.  
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O ano de 2021 terá, assim, de ser um tempo de recuperação e também de avanço, sendo sabido 

que tal deverá desenvolver-se concomitantemente com a persistência da pandemia. Continuamos a 

não prever facilidades, mas, pelo menos, achamos que já aprendemos a conviver com a epidemia e as 

suas imposições. 

 

 

Lisboa, setembro de 2020 

 

O Conselho de Administração 

 

Presidente:  

 João Manuel Lopes de Oliveira  

 

Vogais:  

 Maria Paula Correia de Oliveira Branco – Enfermeira Diretora 

 Sandra Cristina Gomes Gaspar – Vogal Executiva 

 Júlio Paulo Candeias Pedro – Vogal Executivo 
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1. Enquadramento Institucional 

 

1.1. Caracterização geral 

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG) é um hospital 

público do Serviço Nacional de Saúde (SNS), revestindo a natureza de entidade pública empresarial, 

regulando-se, atualmente, pelo regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro e pelas especificidades e estatutos anexos ao referido diploma, bem como pela restante 

legislação aplicável, designadamente do Sector Empresarial do Estado. E também, desde 2015, pelas 

normas aplicáveis às Entidade Públicas Reclassificadas da Administração Central, nomeadamente as 

relacionadas com a integração no Orçamento Geral do Estado, equiparando-se, para esse efeito, a 

Serviços e Fundos Autónomos. 

O IPOLFG integra-se na área de competência territorial 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, assegurando o acesso a doentes das regiões de 

Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve, bem como das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira. Recebe e presta cuidados, como entidade de referência, a doentes provenientes dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).  

Desde 1923, perto de completar o centenário da sua existência, o IPOLFG, sempre manteve os 

princípios orientadores da sua missão: a prestação de cuidados, o ensino pré e pós-graduado e a 

concretização de investigação em oncologia. É o que tem feito ao longo de décadas, dando resposta, 

de forma integrada e consistente, às crescentes necessidades da população em oncologia, bem como 

nas áreas de suporte complementares e fundamentais. O IPOLFG é a maior instituição no tratamento 

desta doença no Sul do país. 

O IPOLFG é acreditado pela Organization of European Cancer Institutes (OECI) como Clinical 

Cancer Center. Possui o reconhecimento oficial pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência 

para as áreas da oncologia de adultos no tratamento dos cancros do esófago, testículo, reto e 

sarcomas das partes moles e para a oncologia pediátrica (Despacho n.º 3653/2016, de 11 de março, 

do Gabinete do Ministro da Saúde). Em junho de 2019, obteve a certificação global para o hospital e 

para os centros de referência identificados pelo Departamento de qualidade em saúde da Direção-

Geral da Saúde, de acordo com o manual de standards do Modelo Nacional de Acreditação em Saúde 

(ACSA), para unidades de gestão clínica. O IPOLFG integra as Redes Europeias de Referência, no 

tratamento da patologia oncológica na área da pediatria (PaedCan ERN) e na área de oncologia de 

adultos – Sarcomas das Partes Moles e Ósseos (EUROCAN). 
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Em 2020 efetuou candidatura como Centro de Referência na Rede de Referenciação Europeia 

GENTURIS nas áreas de Lynch e Polipose, Cancro hereditário de mama e ovário e outros genturis 

predominantemente malignos. 

Ao nível da certificação o IPOLFG, dispõe ainda de certificação pelo Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) em vários serviços, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008 e com a EN ISO 13485: 

2003, pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER).  

Finalmente e não menos importante, o IPOLFG é reconhecido pelos utentes, profissionais, 

comunidade académica e científica, a nível nacional e internacional, como instituição de referência 

no tratamento do cancro. 

Na última década, o IPOLFG tem vindo a desenvolver um processo intensivo de requalificação e 

humanização dos espaços e de modernização tecnológica numa perspetiva de melhoria contínua, 

segurança e qualidade nas diferentes áreas de intervenção, alcançando um nível médio de 

investimento de 6,5M€/ano, onde se inclui a comparticipação Institucional (contrapartida nacional) 

nos projetos co-financiados, a que o IPOLFG se tem candidatado (SAMA 2020, POSEUR, PORLisboa). 

 

 

1.2. Missão, Visão e Valores 

Missão 

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

Os valores por que se rege procuram evidenciar o compromisso do IPOLFG na orientação das 

suas atividades:  

• Respeito pelos doentes; 

• Práticas humanizadoras; 

• Acesso a todos os doentes; 

• Padrões clínicos e técnicos de excelência (certificação internacional); 

• Inovação e melhoria contínua de qualidade; 

• Valorização e reconhecimento dos seus trabalhadores; 

• Princípios de eficiência e de economia. 

 

1.3. Análise da envolvente interna e externa 

O posicionamento do IPOLFG no sistema de saúde português implica a contextualização e o 

enquadramento regular face à envolvente interna e externa, de forma a adequar prioridades, definir 

objetivos e identificar riscos e constrangimentos da atividade. 

Durante o ano de 2020, o mundo foi confrontado com uma realidade sem precedentes. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a infeção por COVID-19, cujos primeiros casos 

surgiram ainda em dezembro de 2019, como uma emergência de saúde pública e considerou 

imperiosa a adoção de medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia. 

Em Portugal, no dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março e, consequentemente foram 

aplicadas medidas que restringiram direitos e liberdades, com vista a controlar a transmissão do 

vírus, defender a saúde pública e a vida dos portugueses.  

No IPOLFG, como na maioria dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), canalizaram-se 

recursos no combate à pandemia sem perder o foco na continuidade do diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento dos doentes. Mais do que nunca, o sector da Saúde mostrou ser uma forte e 

poderosa área de intervenção do Estado e de coesão social, que confere proteção, bem-estar, 

segurança e confiança aos cidadãos e à sociedade, gerando emprego e produzindo riqueza. É com 

firmeza que afirmamos a saúde como um sector de importância acrescida e, também por essa razão, 

atrativo para interesses económicos, por vezes conflituantes. O papel e a Intervenção do Estado na 

Saúde mostraram-se decisivos na resposta à pandemia e devem ser reconhecidos por todos e 

consequentemente, reforçados nos vários domínios. 



PARTE I | ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

  

 

14 
 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 
2021 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

O Sistema de Saúde Português, iniciado na década de 70, tem, desde a sua génese, a referência à 

importância da promoção da saúde e da prevenção da doença, e a garantia do direito à saúde para 

todos os cidadãos, identificando e reconhecendo no Estado o principal responsável pela definição, 

implementação e execução da política de saúde, através do SNS.  

A adequada e eficiente articulação do nosso sistema de saúde no contexto de pandemia que se 

viveu e continua a viver, veio reforçar a importância do modelo português. A ligação entre as diversas 

entidades envolvidas, permitiram uma resposta adequada às necessidades da população, 

diferenciadas por tipologia de cuidados. As entidades de saúde pública efetuam o controlo e 

monitorização epidemiológica; as unidades de cuidados de saúde primários, asseguram o 

acompanhamento diário dos doentes menos críticos no domicílio, bem como das pessoas em 

isolamento profilático ou em quarentena; e os hospitais, que recebem os doentes com infeção por 

COVID-19 mais críticos, a necessitar de cuidados diferenciados e altamente especializados, em 

cuidados intensivos. Paralelamente, os hospitais conseguiram manter circuitos diferenciados para 

prestação de cuidados e apoio aos restantes doentes, com especial destaque para os doentes 

oncológicos. 

Não obstante o sistemático movimento de reformas estruturais, muito aliado à ainda recente 

crise financeira e ao desenvolvimento do mercado privado da saúde em Portugal, que originou, nos 

últimos anos, um clima de instabilidade com repercussões no regular funcionamento das instituições 

e na confiança dos cidadãos, não é de mais reforçar que o SNS provou, no atual contexto, estar 

preparado para responder às necessidades de saúde da população portuguesa, permitindo a Portugal 

na 1.ª fase da pandemia ser reconhecido, por várias instancias, como um exemplo a nível europeu na 

luta contra a pandemia da COVID-19, mantendo-se atualmente como um dos países que, apesar do 

cenário com “tendência preocupante” apresenta um risco moderado. 

Importa, pois, reiterar a necessidade de continuar a reforçar as estruturas do SNS, 

designadamente no que respeita a recursos humanos qualificados e diferenciados, pois as 

necessidades de cuidados são crescentes mesmo para entidades nosológicas antigas, cuja abordagem 

terapêutica se tornou substancialmente mais exigente. Ao envelhecimento da população, ao aumento 

das doenças crónicas, ao crescimento da doença oncológica, ao advento de novas tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas (ex.: medicamentos) que, tradicionalmente constituem os grandes 

desafios colocados ao SNS, juntam-se agora as situações de emergência social e de saúde pública e o 

constante desafio relacionado com a futilidade e a novidade. 

O reforço do papel e ampliação do SNS no sistema de saúde tem que ser reconhecido por todos 

e o trabalho intensificado na: manutenção dos programas de promoção da saúde; melhoria no acesso 

e na capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos; aumento do investimento em cuidados 
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continuados integrados, obrigando a que a enfâse seja, cada vez mais, no reforço e valorização dos 

profissionais de saúde e avaliação permanente na fluidez dos processos assistenciais. 

 

Pontos Fortes 

• Centro de referência no tratamento especializado de doença oncológica, 

particularmente da doença oncológica rara. 

• Instituição com credibilidade, nos vários domínios da sua atividade, reconhecida a nível 

nacional e internacional. 

• Competência técnica, com forte componente humanista. 

• Qualidade percecionada pelos utilizadores. 

• Profissionais competentes e dedicados. 

• Abordagem multidisciplinar e integrada da prestação de cuidados, em todas as fases da 

doença. 

• Inovação tecnológica no diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente 

oncológico. 

• Ensino e formação diferenciado na área oncológica, com uma visão multidisciplinar 

privilegiada. 

• Importante componente de investigação, com ligação estreita à área clínica. 

• Maximização da eficiência, através da rentabilização de recursos e controlo de gastos. 

 

Pontos Fracos 

• Instalações antigas, desadequadas, com vários edifícios dispersos, que criam 

constrangimentos à maximização de eficiência dos circuitos e dos processos de 

trabalho, especialmente na área do ambulatório. 

• Tempos máximos de resposta garantidos acima dos definidos, particularmente para as 

intervenções cirúrgicas e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

• Insuficiente capacidade instalada em cuidados intensivos e intermédios. 

• Autonomia de gestão limitada. 

• Fragilidade da situação económico-financeira. 

• Debilidade da estrutura de capitais para assegurar investimentos necessários. 

• Carência de Recursos Humanos diferenciados para áreas críticas: Radioterapia (RT), 

Bloco Operatório (BO), Unidade de Transplantes de Medula (UTM), Unidade de 

Cuidados Intensivos e Intermédios (UCII). 
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Oportunidades 

• Reforçar a marca IPO, dando maior visibilidade ao reconhecimento como centro de 

referência pela Organization Of European Cancer Institutes (OECI) como Clinical Cancer 

Center e pela Direção Geral da Saúde (DGS) com a certificação nacional como instituição 

que cumpre os requisitos do Modelo de Certificação do Ministério da Saúde, aplicáveis 

à sua carteira de serviços de cuidados de saúde hospitalares e como Centro de 

Referência nas áreas Cancro do Canal Anal, Cancro do Testículo, Sarcomas das Partes 

Moles e Ósseos e Oncologia Pediátrica; do reconhecimento como Health Care 

Provider  pela European Reference Networks (ERN) no domínio de Sarcomas das Partes 

Moles e Ósseos (EURACAN) e pela European Reference Network on Pediatric Cancer 

(ERN PaedCan) na área de Oncologia Pediátrica e através da certificação do Sistema de 

Gestão da Qualidade segundo o referencial NP EN ISO 9001, pela APCER, em diversas 

áreas  na  prestação de cuidados de saúde diferenciados a nível do diagnóstico e 

tratamento da doença oncológica, na formação e investigação na prestação de serviços 

de suporte. 

• Obter o reconhecimento na Rede de Referenciação Europeia GENTURIS, nos domínios 

Lynch e Polipose, Cancro hereditário de mama e ovário e outros genturis 

predominantemente malignos e obter a certificação em novos domínios na Rede de 

Referenciação Europeia EURACAN, nomeadamente nos domínios do Canal Anal, 

Testículo, Neoplasias raras de Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço e Tumores raros 

dos órgãos endócrinos.  

• Obter a certificação como Comprehensive Cancer Center, pela OECI. 

• Divulgar resultados dos estudos de investigação científica, especialmente de natureza 

translacional e outros realizados no IPOLFG ou em que participa. 

• Intensificar a articulação com outras entidades do SNS, de forma a: internalizar a 

prestação de cuidados no SNS, maximizar a utilização de recursos, disseminar boas 

práticas; referenciar doentes para seguimento em cuidados de saúde primários, na 

perspetiva dos cuidados de proximidade, libertando recursos para novos casos. 

• Influenciar decisões e práticas clínicas, designadamente através da criação e divulgação 

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, para 

viabilizar a construção de um novo edifício para o ambulatório. 

• Rentabilizar o investimento realizado e em curso ao nível dos sistemas de informação e 

comunicação. 
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• Melhorar a eficiência energética do hospital, após conclusão da instalação do sistema de 

centralização de água quente e água gelada (obra iniciada em 2020) e da concretização 

dos projetos de instalação de painéis solares fotovoltaicos e de substituição de 

elevadores (obras a realizar em 2021). 

 

Ameaças 

• Abertura de instituições de saúde privadas, que conseguem atrair os profissionais do 

IPOLFG, altamente especializados e treinados, associado à escassez de recursos 

humanos para suprir as necessidades. 

• Constrangimentos e demora nos processos de autorização para contratação de recursos 

humanos (de substituição e de aumento de capacidade). 

• Fragilidade da estrutura económico-financeira para gerar excedentes financeiros que 

permitam concretizar os investimentos prioritários. 

• Suborçamentação e subfinanciamento crónico, agravado pelas recentes obrigações, 

pressões e desafios na área oncológica. 

• “Falsa inovação” – novidades que criam pressões terapêuticas e expectativas sociais, 

nem sempre adequadas. 

• Incapacidade individual para negociar preços na área do medicamento. 

 

1.4. Principais desafios e pressupostos assumidos 

A elaboração do Plano de Atividades para 2021 teve como orientação base a manutenção do 

Plano Estratégico, revisto pelo Conselho de Administração para o triénio 2019-2021, em conjugação 

e articulação com as orientações do sector, emitidas pelo Ministério da Saúde e vertidas no Plano 

Nacional de Saúde (PNS) e com as instruções para elaboração do Orçamento de Estado para 2021, 

emitidas pela Direção-Geral do Orçamento, Circular Série A nº1399, de 31 e julho de 2020, que 

mereceram despacho de aprovação de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento, bem 

como nas instruções para a elaboração dos Planos de Atividades e Orçamentos para 2021, anual e 

plurianual, das empresas públicas não financeiras do SEE, emitidas no Despacho nº395/2020-SET, 

de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, em 27 de julho de 2020, adaptado às Entidades 

Públicas Empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde pelo Despacho conjunto do SET e da 

SEAS de 4 de setembro de 2020. Não obstante, a tónica centrada na continuidade dos objetivos não 

concretizados de 2020. 
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O ciclo de planeamento estratégico em saúde, de base populacional, em Portugal, que decorrerá 

na próxima década, será marcado por vários desafios: 

• O crescente envelhecimento da população; 

• As emergências em saúde pública; 

• A epidemia das doenças não transmissíveis; 

• As iniquidades em saúde; 

• As alterações climáticas; 

• O fortalecimento do sistema de saúde e do SNS, em particular; 

• As migrações. 

• O combate à futilidade da terapêutica à “falsa inovação”. 

Estes desafios têm por base a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 

da Saúde como fator central para concretização até 2030. A Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável constitui uma oportunidade e o PNS 2021-2030 é o instrumento orientador para 

enfrentar os desafios da saúde sustentável, na próxima década, em Portugal. 

Relativamente às orientações sectoriais e quanto ao processo de contratualização da atividade 

hospitalar para 2020 (última versão disponível à data de elaboração deste documento) os princípios 

são os seguintes: 

• Promoção do acesso - a primeiras consultas, cirurgias, cuidados a doentes com 

patologias crónicas ou raras e reduzindo a necessidade de recurso a serviços de 

urgência; 

• Reforçar a atividade em ambulatório e de proximidade – cirurgias de ambulatório, 

hospitalização domiciliária, teleconsultas e consultoria aos cuidados de saúde 

primários; 

• Melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos cuidados de saúde – reduzir 

demora média, alargar horários de funcionamento, agendamentos com hora marcada, 

reduzir a taxa de infeção nosocomial, reduzir o absentismo e os gastos com trabalho 

extraordinário; 

• Implementar ou reforçar o modelo de organização em Centro de Responsabilidade 

Integrado (CRI); 

• Certificar os Centros de Referência (CRe) do SNS, nos termos previstos no Programa 

Nacional de Acreditação em Saúde, desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).  

• Garantir a implementação da contratualização interna e da contabilidade de 

gestão.  

• Aumentar em pelo menos 5% as receitas extra Contrato-Programa.  
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• Determinar os mapas de pessoal e os planos de investimento com base nas redes de 

referenciação hospitalares, evidenciando o custo benefício das diferentes alternativas 

de gestão.  

 

Neste enquadramento, o IPOLFG mantém as suas opções estratégicas, que assentam nos 

seguintes desígnios:  

• Referência em Oncologia;  

• Instituição sustentável no domínio económico, financeiro, social e ambiental; 

• Reforço da marca IPO. 

Os principais objetivos para 2021, são transversais e dão continuidade às intervenções 

essenciais e determinantes à prossecução de missão do IPOLFG. 

 O IPOLFG tem que continuar a ter a resistência e a capacidade para implementar medidas que 

permitam: 

• Fixar recursos humanos e reforçar equipas com recursos qualificados, mantendo níveis 

de dedicação e motivação profissional, que permitam a utilização plena dos 

investimentos, rentabilizando o aumento da capacidade disponível em áreas vitais 

como o Bloco Operatório, a Unidade de Transplantes de Medula, a Radioterapia e os 

Cuidados Intensivos. 

• Dar continuidade à necessária renovação das instalações, designadamente iniciar as 

obras de construção e requalificação do hospital de dia de adultos e do serviço de 

anatomia patológica; 

• Dar continuidade ao processo conducente à viabilização da construção do novo edifício 

de ambulatório que concentre grande parte da atividade de ambulatório. Esta 

necessidade assume maior importância com a pandemia, pois tornou ainda mais 

evidente a necessidade de criação de circuitos de doentes, acompanhantes e 

profissionais, maximizando a segurança de todos e concentrando recursos, de forma a 

minimizar desperdícios. O estudo de viabilidade económico-financeira, tendo por base 

um modelo de financiamento partilhado, com envolvimento da sociedade civil e foi 

elaborado pela UNOVA-SBE; 

• Garantir, de forma sustentável, a avaliação e o acesso à inovação de tecnologias em 

saúde de medicamentos e de equipamentos e, concomitantemente, manter a trajetória 

de sustentabilidade económico-financeira, beneficiando dos avanços científicos sem 

futilidade nem desperdício ou falsas expectativas. 



PARTE I | ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

  

 

20 
 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 
2021 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

Os investimentos para 2021, além dos já mencionados, estarão limitados à concretização dos 

projetos com cofinanciamento aprovados ou em aprovação, dos quais se destacam os investimentos 

na área dos sistemas de informação (SAMA) e da eficiência energética, com a substituição dos 

elevadores e a instalação de painéis fotovoltaicos (POSEUR). 

O projeto de centralização da água quente e água gelada, com investimento, aprovado no âmbito 

do POSEUR, iniciou a obra em 2020 e tem conclusão prevista até ao final do ano. Estima-se que este 

projeto possa permitir uma poupança anual na ordem dos 0,5 Milhões de Euros. 

O orçamento para 2021 foi elaborado com base nas instruções para preparação do Orçamento 

do Estado para 2021, emitidas pela Direção-Geral do Orçamento, Circular Série A nº1399, de 31 e 

julho de 2020, que mereceram despacho de aprovação de Sua Excelência o Secretário de Estado do 

Orçamento, bem como nas instruções para a elaboração dos Planos de Atividades e Orçamentos para 

2021, anual e plurianual, das empresas públicas não financeiras do SEE, emitidas no Despacho 

nº395/2020-SET, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, em 27 de julho de 2020, 

adaptado às Entidades Públicas Empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde, pelo 

Despacho conjunto do SET e da SEAS de 4 de setembro de 2020. 

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

pressupostos utilizados, em linha com as orientações recebidas e anteriormente citadas, de forma a 

cumprir com a regra do equilíbrio orçamental e de acordo com “orçamentação de caixa”, mantendo-

se, contudo, uma suborçamentação crónica que promove as dificuldades no cumprimento da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) e o aumento do stock da dívida, acrescido da 

incerteza associada ao aumento de despesa devido à pandemia de covid-19.  

Não obstante, as inúmeras dificuldades, as orientações estratégicas e a operacionalização das 

mesmas em 2021, o IPOLFG procurará dar continuidade a um caminho iniciado em 2012. Ao longo 

dos últimos anos, foram realizadas intervenções estruturais e estruturantes para o IPOLFG, de que 

se destacam a renovação de todos os internamentos, a reinstalação de diferentes laboratórios, a 

renovação e ampliação do bloco operatório, a ampliação e requalificação da UTM e do Serviço de 

Imunohemoterapia. Também foi concretizado o reapetrechamento tecnológico de grandes 

equipamentos: aceleradores lineares, ressonância magnética, PET e camaras gama, para além de 

outro equipamento de radiologia e de endoscopia, que permitiu a concretização de objetivos e a 

melhoria significativa nas condições e nos recursos disponíveis para o tratamento do doente 

oncológico. Apesar dos condicionalismos conjunturais existentes, na última década foi possível 

assumir riscos, superar desafios e concretizar a reestruturação e o reequipamento, o que contribui 

claramente para um balanço muito positivo do mandato do Conselho de Administração que termina 

em 2020. 
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Para o futuro, e reconhecendo que o planeamento estratégico é essencial, o IPOLFG quer lançar, 

no primeiro trimestre de 2021, um projeto global, abrangente e participado, para definir o Plano 

Estratégico para o triénio 2022-2024. 

Em 2023 o IPOLFG será uma instituição centenária, que reconhecidamente tem contribuído, ao 

longo da sua existência, para o fortalecimento do SNS, com uma oferta de cuidados de excelência, 

fomentando a investigação, participando na formação das futuras gerações de profissionais e 

consolidando a satisfação e a confiança na Marca IPO.  

O ano de 2021 é também o ano de início de um novo mandato do Conselho de Administração 

que se espera de continuidade e consolidação da trajetória em curso. 
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1. Atividade Prevista e Plano de Recursos 

1.1. Objetivos gerais 

A orientação estratégica nos vários domínios de intervenção mantém-se em 2021, visando a 

Criação de valor através da inovação:  

• Eixo 1 – Referência em oncologia 

• Eixo 2 – Instituição sustentável no domínio económico, financeiro, social e ambiental 

• Eixo 3 – Reforço da marca IPO 

Este posicionamento, em concordância com a missão e valores do IPOLFG, consolida e reforça a 

trajetória institucional de excelência do serviço público prestado desde 1923.  

Para a concretização da orientação estratégica, é necessário que o IPOLFG mantenha o foco nas 

atividades que considera prioritárias e que se revestem, por vezes, de enorme criticidade: 

• Atrair, fixar, motivar e qualificar recursos humanos; 

• Incorporar o uso de novas tecnologias, distinguindo inovação de novidade, 

acompanhando a sua adequação e realizando a inerente e necessária avaliação; 

• Afirmar a investigação clínica autónoma, como componente essencial das boas práticas 

em oncologia; 

• Consolidar a estrutura de prestação de cuidados, reforçando os processos em torno de 

clínicas multidisciplinares; 

• Ampliar e requalificar instalações; 

• Melhorar a eficiência, aumentando a capacidade de resposta e contenção dos custos, de 

forma a garantir a sustentabilidade da instituição nos vários domínios. 

 

1.2. Plano de ação 

A concretização do plano de ação tem estado naturalmente condicionada pela forte limitação na 

autonomia de gestão, imposta há já vários anos, pela demora nos competentes processos de 

autorização e pela incerteza quanto ao financiamento da atividade e à garantia das fontes de 

financiamento alternativas a utilizar e, atualmente, pela evolução e consequências associadas e 

decorrentes da pandemia por COVID-19. 

Muitas das ações previstas para o corrente ano (2020) vão transitar para 2021, pelo que se opta 

por fazer um ponto de situação em relação ao previsto para 2020 e propor apenas algumas ações 

adicionais para 2021, tornando o plano numa continuidade realista de ação.  
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O plano de ação do IPOLFG traduz o alinhamento das ações com os objetivos e com os eixos 

estratégicos e é elaborado com o propósito de acompanhar o respetivo grau de concretização. 

Apresentam-se de seguida as principais ações em curso e a desenvolver em 2020, com os 

correspondentes indicadores, fazendo um ponto de situação em relação ao previsto identificando-se 

o que vai transitar para 2021 e acrescentando as novas ações propostas para 2021.  

 

Tabela 1. Eixo 1 - Referência em oncologia 

  Meta Ações a desenvolver 

Reforço do modelo de 
organização da prestação de 
cuidados por patologia e em 
Centros de Referência 
  

  

Consolidar a organização por patologias e 
Centros de Referência, através da 
implementação do modelo de 
contratualização interna respetivo 
  

  

Formalização dos fluxos de organização dos processos clínicos e 
administrativos em torno do doente 
Atualização e normalização de processos, procedimentos e 
práticas clínicas, com definição dos indicadores de referência 
Minimização e eliminação dos estrangulamentos no acesso a 
cuidados de saúde 
Designar a figura de gestor do processo do doente (Oncology 
Nurse Navigator no próximo triénio) 
Acompanhamento telefónico/presencial por enfermeiros da CE de 
Hemato-oncologia 

Implementar um Centro de 
Responsabilidade Integrado 
(CRI) 

Elaborar proposta formal para a constituição 
de CRI 

Implementar um projeto piloto na área de cabeça e pescoço ou 
da hematologia 
Avaliar o modelo de governação (regulamento, contratualização, 
plano de ação) 

Melhorar o acesso à cirurgia Cumprir o TMRG em 90% dos doentes 
operados 

Implementação de um novo modelo de gestão do BO com 
alargamento do horário de funcionamento em função dos 
Recursos Humanos disponíveis 

Reforçar as equipas de BO e de UCI 

Rentabilização de utilização do aumento da capacidade do BO 

Alargar o reconhecimento pela 
OECI, para obter em 2021 a 
acreditação como 
Comprehensive Cancer Center  

Aumentar em 10%, face a 2019, os estudos 
e publicações conjuntas no âmbito do 
consórcio Inova4Health 

Agilização dos processos aquisitivos e de contratação de 
bolseiros 

Produzir trimestralmente relatório com a 
análise sistematizada do Risco Clínico  

Nomeação de equipa da Gestão do Risco Clínico 

Revisão do manual de notificação, registo e análise de incidentes 
clínicos 

Afirmar os sistemas de 
informação do Instituto  

Disponibilizar novos canais de comunicação 
com os doentes 

Implementação de APP Mobile e do Portal do Doente 

Implementação de Plataforma Multicanal de contato com o 
Doente 

Desenvolver projetos/atividades 
que promovam a integração de 
cuidados e a articulação 
interinstitucional 

Consolidar e avaliar no 1º trimestre o 
protocolo de integração de cuidados na área 
da Dermatologia, entre o IPOLFG e o 
CHULC  

 Definição e melhoria das regras de referenciação do IPOLFG 
para CHULC 
Definição e melhoria do circuito de acesso dos doentes ao 
CHULC 

Rever o modelo de referenciação ao 
IPOLFG de doentes para radioterapia 

Articulação com a ARSLVT e hospitais da região na avaliação do 
modelo atual de referenciação na área da radioterapia 

Melhorar o acolhimento e 
atendimento ao doente no 
IPOLFG, garantindo resposta 
às diversas formas de contacto 
e promovendo a humanização 

Implementar um gabinete de Admissão, 
Acolhimento e Atendimento ao doente, a 
funcionar no primeiro semestre de 2021 

Criação de um gabinete de admissão e acolhimento do doente na 
primeira vinda do doente ao IPOLFG 
Melhoria dos registos administrativos, com diminuição do número 
de não conformidades identificadas em auditorias 

Diminuir em 10% face a 2019 as 
reclamações por falta de atendimento 
telefónico (interno e externo) 

Aumento dos contactos não presenciais com os doentes de forma 
a evitar vindas desnecessárias ao IPOLFG 
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REFERÊNCIA EM ONCOLOGIA - Ações efetuadas e metas concretizadas (total ou parcialmente) 

Consolidar a organização por patologias e Centros de Referência, através da implementação 

do modelo de contratualização interna respetivo – os diversos Grupos Multidisciplinares de Patologia 

(GMP) mantêm as suas reuniões de grupo. Adicionalmente também foram realizadas, no início de 

2020, reuniões de acompanhamento entre o Conselho de Administração e os GMP. O Plano 

Assistencial Integrado e o(s) respetivo(s) fluxogramas são já uma realidade em muitos GMP. Foi 

concluída a candidatura à Rede Genturis, para três áreas distintas na vertente do Risco Hereditário. 

As circunstâncias associadas à pandemia por COVID-19 não têm permitido a concretização de outras 

ações projetadas para 2020. 

Elaborar proposta formal para a constituição de Centro de Responsabilidade Integrada 

(CRI) - Ainda não foi possível definir qual o CRI a formalizar no IPOLFG, embora tenham sido 

estudadas diversas possibilidades (hematologia, bloco operatório, imagiologia, centro de referência 

do esófago e estomago são algumas das possibilidades já equacionadas). 

Cumprir o TMRG em 90% dos doentes operados – esta meta de desempenho pressuponha 

não só a finalização da 2ªfase da obra no bloco operatório, mas também o recrutamento dos 

necessários recursos humanos, para que a capacidade instalada pudesse ser aproveitada em pleno. 

A obra ainda se mantém em curso e ainda se aguarda as autorizações para contratação de novos 

elementos. No contexto da pandemia, o programa de cirurgia adicional foi interrompido. Os tempos 

para a concretização da resposta cirúrgica dentro do TMRG ainda se mantêm em 70%. 

Aumentar em 10%, face a 2019, os estudos e publicações conjuntas no âmbito do consórcio 

Inova4Health.  

Produzir trimestralmente um relatório com a análise sistematizada do Risco Clínico – a 

nova equipa responsável pelo Risco Clínico, nomeada em outubro de 2019, retomou a atividade, com 

análise das ocorrências registadas. Foi feita também a revisão do software, para permitir o 

encaminhamento automático da ocorrência para os diferentes serviços que estejam envolvidos na 

mesma. Devido à pandemia, a atividade do grupo esteve suspensa entre março a junho. Atualmente 

já retomou a sua atividade possível, e aguarda-se para breve um relatório. 

Disponibilizar novos canais de comunicação com os doentes – a APP “My IPO” foi 

apresentada e lançada em junho e permite aos doentes fazerem pedidos de relatórios médicos, de 

resultados de exames, de declarações de transporte e também consultar agendamentos. A Plataforma 

Multicanal de contato com o doente está em fase de implementação e a data para o GO-Live será 

estabelecida durante o segundo semestre de 2020. 

Consolidar e avaliar no 1º trimestre o protocolo de integração de cuidados na área da 

Dermatologia, entre o IPOLFG e o CHULC – o protocolo mantém-se em vigor, e desde que o mesmo 
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foi iniciado, em outubro de 2019, já abrangeu 259 doentes com neoplasias de baixa malignidade e/ou 

em remissão da doença oncológica, para continuação da vigilância clínica e cuidados dermatológicos 

inerentes à sua situação. Os doentes são sempre informados que podem sempre voltar ao IPOLFG, se 

a situação clínica assim o exigir. Também se verifica referenciação de doentes do Serviço de 

Dermatologia do CHULC para tratamento no IPOL. A proposta feita aos doentes sem aparente 

neoplasia cutânea ativa, de recorrerem de forma mais célere a uma consulta no Serviço de 

Dermatologia do CHULC, tem tido alguma aceitação por parte dos doentes, mas outros preferem 

esperar pelo agendamento da consulta no IPOLFG. O IPOLFG reconhece vantagens no protocolo em 

vigor, mas continua a solicitar a contratação de novos profissionais médicos dermatologistas, para 

reforço e renovação da equipa de dermatologia oncológica no IPOLFG. Em 2021 propõe-se melhorar 

esta articulação. 

Rever o modelo de referenciação ao IPOLFG de doentes para radioterapia -  repensar o 

atual modelo, no qual todos os doentes de outras instituições hospitalares são encaminhados para o 

IPOLFG, que os reenvia para outras entidades com quem estabelece contratos, por não ter capacidade 

de resposta para a totalidade dos doentes. Para estes doentes “externos” ao IPOLFG, haveria 

necessidade de identificar quais as patologias que, dado o know how e a capacidade tecnológica 

existentes no Serviço de Radioterapia do IPOLFG, deveriam ser exclusivamente referenciados para 

realização de tratamentos de radioterapia no IPOLFG. A alteração da referenciação das restantes 

patologias teria que passar por uma renegociação entre a direção do IPOLFG e a ARSLVT. A situação 

decorrente da pandemia provocada pelo SARS-Cov2 veio alterar as prioridades da direção do IPO e 

de todos os seus Serviços pelo que muitos dos objetivos inicialmente estabelecidos para o corrente 

ano não puderam ser tidos em consideração, sendo esse o caso da situação em apreço. 

Implementar um gabinete de Admissão, Acolhimento e Atendimento ao doente, a 

funcionar no primeiro semestre de 2020 – este objetivo transita para 2021 pois é necessário fazer 

obras que permitam a disponibilização do espaço físico necessário para o efeito. Também se 

aguardam as inerentes autorizações para contratação de Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais. 

Diminuir em 10%, face a 2019, as reclamações por falta de atendimento telefónico 

(interno e externo) - foi criada uma equipa de apoio ao atendimento telefónico, que funciona das 

8h às 19h nos dias uteis e das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. O número de elementos 

afetos a esta equipa tem variado, o que condiciona uma resposta mais ou menos efetiva. Quando estão 

os 5 elementos é possível responder a todos os contactos; quando a equipa não está completa, 

perdem-se chamadas. A APP "MyIPO" recentemente lançada, também deverá aliviar o recurso ao 

contacto telefónico. Em 2019 foram registadas 11 reclamações no Gabinete do Cidadão com o 

assunto: 7.3. Atendimento telefónico (funcionamento do Call Center) (in, Relatório Gab Cid 2019) e 
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até julho de 2020, estão registadas 4 reclamações com o mesmo motivo de assunto. Sendo um dos 

motivos de maior insatisfação por parte dos utentes justifica-se a manutenção da ação com vista a 

melhorar esta área. 

 

 

Tabela 2. Eixo 2 – Instituição sustentável no domínio económico, financeiro, social e ambiental 

  Meta Ações a desenvolver 

Requalificar a estrutura física, 
com aumento da capacidade 
instalada e dos 
equipamentos pesados 

Construir novo HD de adultos até ao final de 
2020 

Elaborar o processo de autorização da despesa até ao final 
do 1º trimestre 

Concluir o projeto de construção até ao final de 2021 

Executar o procedimento de contratação Pública para a 
realização da obra até maio 2021 

Executar a obra até ao final de dezembro 2020 

Requalificar o Serviço de Anatomia Patológica 

Elaborar o processo de autorização da despesa até ao final 
de fevereiro de 2021 

Concluir o projeto de construção até ao final de 2020 

Executar os procedimentos de contratação Pública para a 
realização da obra até ao final de março 2021 

Executar a obra até ao final de dezembro 2021 

Concluir o projeto de arquitetura do novo 
edifício 

Transita de 2019 - Aguarda autorização de despesa por parte 
do Ministério das Finanças 

Aumentar a eficiência 

Consolidar os modelos de percurso clínico do 
doente - "Clinical pathway"  

Retomar as reuniões com os grupos multidisciplinares 

Acompanhar e monitorizar tempos e objetivos definidos, 
introduzindo medidas de ajustamento se necessário 

Reprogramação de substituir os elevadores 
previstos na candidatura ao POSEUR 

Executar procedimentos de Contratação Pública 

Concluir a instalação dentro dos prazos previstos na 
reprogramação 

Implementar a instalação dos painéis 
fotovoltaicos previstos na reprogramação de 
candidatura ao POSEUR 

Executar procedimentos de Contratação Pública 

Concluir a instalação dentro dos prazos previstos na 
reprogramação 

Desmaterialização de processos clínicos de 
requisição/resultados de todos os MCDT até 
final do ano 

Desmaterialização da requisição em Papel de MCDT's: 
anatomia patológica, pneumologia, MFR e radioterapia 

Disponibilização de resultados de forma desmaterializada 

Aumentar a produtividade e a transparência 
nos processos de Compras de forma a 
diminuir as reclamações para um máximo de 
10 notificações no ano 

Utilização da Plataforma de Compras completa (parceria 
IPOLFG com Everis Portugal) 
Simplificação e integração dos processos de compra, com 
cumprimento de regras, prazos e obrigações 

Reengenharia de Processos Logísticos com 
redução do valor dos stocks em Armazém 
Central e nos Serviços Utilizadores em 2% 

Desmaterialização de processos logísticos e racionalização 
do consumo de artigos 

Otimização de gestão dos armazéns centrais 

Rastreabilidade de material implantável 

Normalização de procedimentos, melhoria de planeamento e 
utilização de recursos, incluindo RH 

Implementar a faturação eletrónica de 
fornecedores de acordo com os prazos 
legalmente definidos 

Aderir à plataforma de faturação eletrónica de ESPAP até ao 
final do 1º trimestre 
Alargar a 75% das PME com quem nos relacionamos até ao 
final do ano 

Implementar novo modelo de controlo interno Divulgar e consolidar a implementação do plano contra 
irregularidades, corrupção e infrações conexas 
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INSTITUIÇÃO SUSTENTÁVEL NO DOMÍNIO ECONÓMICO, FINANCEIRO, SOCIAL E 

AMBIENTAL - ações efetuadas e metas concretizadas, total ou parcialmente 

Construir novo Hospital de Dia de adultos até ao final de 2020 – durante o corrente ano foi 

elaborado o projeto, que está em fase de conclusão considerando algumas não conformidades 

identificadas pelo IPOLFG face ao previsto em caderno de encargos. Depois de aceite pelo IPOLFG e 

de acordo com a legislação em vigor, terá que ser enviado para revisão por entidade independente. 

Só depois será enviado para o Serviço de Gestão de Compras para abertura de procedimento de 

empreitada, o que se prevê poder acontecer ainda até ao final de 2020, ainda que sujeito a 

autorização de despesa. 

Requalificar o Serviço de Anatomia Patológica - em 2020 o projeto para o novo Serviço de 

Anatomia Patológica foi concluído, e foi feita, nos termos da legislação em vigor, a revisão do mesmo 

por entidade independente. Desta revisão foi emitido um relatório e o projetista está, à data, a 

analisar e a responder ou a efetuar as necessárias alterações. Estima-se a abertura do procedimento 

de empreitada até ao final do ano, ainda que sujeito à autorização de despesa. 

Concluir o projeto de arquitetura do novo edifício – este projeto, que pretende concentrar 

toda a atividade de ambulatório num novo e mais eficiente edifício, continua a aguardar autorização 

de despesa para a revisão do projeto de arquitetura por parte do Ministério da Finanças. Se a 

viabilização do mesmo já era uma prioridade estratégica do IPOLFG, a situação de pandemia veio 

evidenciar e reforçar ainda mais esta necessidade. A redefinição de circuitos inerente à necessidade 

de separação e de afastamento de doentes especialmente vulneráveis é, não só uma prioridade, mas 

uma obrigatoriedade. A concentração de serviços num edifício moderno e mais sustentável, potencia 

eficiência e mais e melhor acessibilidade e qualidade no atendimento. 

Consolidar os modelos de percurso clínico do doente - "Clinical pathway" – os vários 

grupos multidisciplinares de patologia continuaram a desenvolver o caminho clínico do doente, 

identificando tempos de resposta e fases críticas do processo. Há que retomar e dar continuidade aos 

trabalhos. 

Cumprir a calendarização para a implementação do sistema de centralização da água 

quente e água gelada – esta obra de centralização da água quente e água gelada foi iniciada em 

janeiro, encontra-se em curso e prevê-se a sua execução até ao final do corrente ano, pelo que esta é 

uma medida de eficiência que terá resultados no próximo ano, pois os desperdícios associados a 

roturas serão eliminados. 

Reprogramação de substituir os elevadores previstos na candidatura ao POSEUR - projeto 

executado e em fase de revisão, a concretização da empreitada está prevista para 2021, como 

programação autorizada pelo POSEUR. 
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Implementar a instalação dos painéis fotovoltaicos previstos na reprogramação de 

candidatura ao POSEUR - projeto em fase de alteração com vista ao aumento de capacidade de 

75KW para cerca de 750KW e a concretização está prevista para 2021, como programação autorizada 

pelo POSEUR. 

Desmaterialização de processos clínicos de requisição/resultados de todos os MCDT até 

final do ano – a requisição eletrónica da Anatomia Patológica tem implementação prevista  ainda em 

2020 nos serviços piloto de Pneumologia e de Gastrenterologia; a requisição eletrónica de exames de 

Pneumologia foi concluída em fevereiro; a requisição eletrónica de MFR está a aguardar o projeto de 

informatização do serviço e a requisição eletrónica Radioterapia teve que ser abandonada, pois não 

é possível a sua integração com o ARIA. De salientar que alguns resultados de MCDT já são 

disponibilizados de forma desmaterializada aos doentes através da plataforma “MyIPO” / Portal do 

Doente, que, como já referido foi implementada em junho 2020. 

Aumentar a produtividade e a transparência nos processos de Compras de forma a 

diminuir as reclamações para um máximo de 10 notificações no ano - devido à situação de 

pandemia COVID-19 este projeto ficou suspenso. A necessidade de preparação dos processos de 

aquisição de material para uma segunda vaga do Sars-Cov-2 e as dificuldades sentidas ao nível da 

produção e distribuição de material de consumo clínico e de EPIs não permitiu maior disponibilidade 

para afetação da equipa do SGC a este projeto. No entanto, a empresa parceira deu continuidade ao 

desenvolvimento da plataforma e, apesar das dificuldades, poderá ser possível o arranque da 

implementação até ao final do ano. 

Reengenharia de Processos Logísticos com redução do valor dos stocks no Armazém 

Central e nos Serviços Utilizadores em 2% - apesar das circunstâncias devido à pandemia COVID-

19 a empresa fornecedora "BIQ" tem desenvolvido as ações possíveis para a continuidade do projeto. 

Foram realizadas visitas a alguns serviços, (limitações associadas ao COVID), aguardando-se a 

possibilidade de avançar com as restantes visitas para diagnóstico e propostas de melhoria, 

conforme planeado. Estão a ser trabalhados com o SGSTI alguns interfaces com o GHAF. Alguns 

desenvolvimentos foram já efetuados e podem ser testados (Picking; PickingRE; PickingAOE: 

Inventário) e outros estão ainda em elaboração (Receção de Material; Consignação). Após término 

de todos os desenvolvimentos ainda em curso, a Logística irá realizar todas as atividades de teste em 

simultâneo. Prevê-se que o projeto seja implementado até ao final do ano. 

Implementar a faturação eletrónica de fornecedores de acordo com os prazos legalmente 

definidos - a plataforma de faturação eletrónica da ESPAP foi implementada, mas constatou-se que 

não responde aos requisitos de interoperabilidade, nem funcionais esperados pela GFC, pelo que está 

em estudo a implementação de uma outra solução de faturação eletrónica, com início do projeto 

previsto até ao final do ano. 
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Implementar novo modelo de controlo interno – o novo plano foi elaborado e divulgado em 

2019 e está agora em fase de concretização da implementação das medidas de curto e de médio prazo 

nele propostas, para as diferentes áreas e pelos respetivos responsáveis. Em 2021, o serviço de 

auditoria interna será responsável pela elaboração do relatório anual de execução do Plano de 

Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infração Conexas. A plataforma de Controlo Interno do Risco 

está a ser revista de forma a dar uma resposta mais efetiva ao controlo e à comunicação interna de 

irregularidades. 

 

Tabela 3. Eixo 3 - Reforço da marca IPO 

  Meta Ações a desenvolver 

Consolidar a atividade do 
Centro de Investigação 

Alcançar uma taxa de implementação do Plano 
Estratégico ≥90% 

Identificar áreas críticas e  propor as ações tendentes a 
garantir o cumprimento dos objetivos sancionados 

Aumentar em 30% a receita com ensaios 
clínicos 

Reforço da equipa de suporte da unidade de investigação 
clínica 

Aumentar em 20% o número de protocolos Estabelecer contactos com entidades congéneres e formalizar 
os termos das colaborações 

Desenvolvimento do Centro de 
Formação 

Obter a competência para realizar formação 
em Suporte Avançado de Vida (adultos) até ao 
final do ano 

Concluir os procedimentos necessários para a formação 
SAV na Escola de Formação em Suporte de Vida do 
IPOLFG 

Realizar a100% dos novos profissionais 
formação inicial 

Melhorar o programa de formação inicial  
Garantir o programa de formação inicial a todos os novos 
profissionais 

Promoção de informação ao 
Público 

Disponibilizar informação científica, em 
linguagem acessível, sobre a doença 
oncológica, em pelo menos 6 novas entradas 
no site de internet  

Mobilizar os serviços a atualizarem os subsites com informação 
atualizada na área da prevenção, diagnóstico precoce, 
tratamento e reabilitação na área oncológica 

Realizar vídeo institucional do IPOLFG Contratar agência de publicidade 

Organizar e realizar exposição e publicar livro 
até ao final do ano 

Convidar artistas de referência para retratarem vivências, 
espaços e ambientes no IPOLFG 

Promoção do centenário do IPO Organizar 2 eventos de grande relevância 
pública e científica em 2020 

Lançar o Prémio de Investigação em Oncologia Francisco 
Gentil 
Preparar um congresso de dimensão internacional sobre 
cancro 

 

 

REFORÇO DA MARCA IPO - ações efetuadas e metas concretizadas, total ou parcialmente 

Consolidar a atividade do centro de Investigação, alcançando uma taxa de implementação do 

Plano Estratégico ≥90%, aumentando 30% a receita com ensaios clínicos e aumentar em 20% o 

número de protocolos.  

Desenvolvimento do centro de Formação, obtendo a competência para realizar formação 

em Suporte Avançado de Vida (adultos) até ao final do ano – em 2020 e até julho, foram 

realizados 6 cursos de SBV, abrangendo um total de 71 formandos. No que diz respeito à meta 

definida para a realização da formação inicial / acolhimento, a100% dos novos profissionais, a meta 

não será atingida em grande parte devido à pandemia. Nos meses de janeiro e fevereiro foram 
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admitidos 62 novos profissionais no IPOLFG e a 6 de fevereiro realizou-se o primeiro e único 

programa de formação inicial, que abrangeu 31 novos profissionais. A partir de março deixou o 

programa foi suspenso e assim se mantém devido ao contexto de pandemia, estando prevista a 

retoma deste programa já no final de setembro. 

Promoção de informação ao público, disponibilizando informação científica, em linguagem 

acessível, sobre a doença oncológica, em pelo menos 6 novas entradas no site de internet, realizar 

vídeo institucional do IPOLFG e organizar e realizar exposição e publicar livro até ao final do ano – a 

concretização  de 2020  é respeitante à disponibilização de informação no website do IPOLFG em 

língua inglesa: http://www.ipolisboa.min-saude.pt/en/. As ações propostas para novas entradas no 

site estão em curso e, mais uma vez, o contexto de pandemia obrigou ao adiamento de ações 

previstas, relacionadas com o vídeo institucional e com a exposição (cumprimento de recomendações 

de segurança, de forma a minimizar circulações desnecessárias na instituição). 

Promoção do centenário do IPO e organização de 2 eventos de grande relevância pública 

e científica em 2020 – com o centenário do IPO a ter lugar em 2023 e dado o contexto de pandemia, 

os eventos continuarão a ser preparados, mas a sua concretização será realizada até 2023. 

Particularmente importante, como já foi referido, é o lançamento, no primeiro trimestre de 

2021, do processo de planeamento estratégico, que se quer global, abrangente e participado, para 

definir o Plano Estratégico para o triénio 2022-2024, já com um Conselho de Administração a 

cumprir o mandato 2021-2023. 

Além dos objetivos atrás elencados, o IPOLFG continuará a desenvolver diversas ações que 

reforçam as linhas de orientação estratégicas definidas e dará continuidade à concretização dos 

projetos e objetivos em curso. 

Em particular, a Direção dos Serviços de Enfermagem, propõe-se dar continuidade a todas as 

ações previstas para 2020 e que, por inerência da situação vivida com a pandemia COVID-19 e com 

os ajustamentos dela decorrentes, não puderam ser concretizadas na totalidade. 

A continuidade centrar-se-á em: 

• Expandir a todas as áreas, no âmbito dos Centros de Referência criados, a figura de 

gestor do processo do doente, com o objetivo de monitorizar a acessibilidade dos 

doentes aos MCDTs, visando diminuir, de acordo com o definido casuisticamente, o 

tempo que medeia entre a primeira vinda ao IPOLFG e o início do tratamento. Esta 

atividade, desenvolvida por enfermeiros, tem também como finalidade implementar, no 

próximo triénio, a metodologia de trabalho baseada no conceito de Oncology Nurse 

Navigator; 

http://www.ipolisboa.min-saude.pt/en/
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• Promover a adesão ao regime terapêutico, dos doentes sob Quimioterapia, através do 

acompanhamento telefónico/presencial realizado por enfermeiros da Consulta Externa 

de Hemato-Oncologia, em articulação com os enfermeiros do Hospital Dia de Hemato-

Oncologia, para monitorização de efeitos secundários e prestar o encaminhamento 

adequado à situação e assegurar o acompanhamento dos doentes com tumores do 

pulmão sob Imunoterapia, através de consulta de enfermagem telefónica/presencial 

com a regularidade necessária, com o objetivo de antecipar possíveis efeitos 

secundários que impeçam a realização do esquema terapêutico previsto, evitando 

vindas desnecessárias dos doentes ao Serviço de Atendimento não Programado; 

• Promover a reabilitação dos doentes cirúrgicos (com patologia de pulmão, digestivo 

alto e retalho do grande dorsal, peitoral e perónio) com vista a alcançarem a maior 

independência funcional possível, através de parceria com o Serviço de Medicina Física 

e de Reabilitação e os Enfermeiros Especialistas em Reabilitação das áreas de 

internamento e ambulatório, acompanhando todo o percurso do doente no IPOLFG (pré 

internamento, internamento e seguimento). 

Para o ano 2021 e sendo possível manter o: 

• Promover a dotação segura de profissionais para a prestação de cuidados; 

• Promover boas práticas para o uso seguro da medicação em ambiente hospitalar; 

• Implementar a documentação dos cuidados de enfermagem no SClínico, nas duas áreas 

ainda não abrangidas: Bloco Operatório e Radioterapia-Braquiterapia, de forma a ter o 

sistema implementado em todos os serviços do IPOLFG e continuar a promover a 

melhoria contínua da documentação dos cuidados de enfermagem no SClínico; 

• Promover a segurança na área da aplicação de componentes sanguíneos e vigilância 

transfusional, através da informatização de todo o processo, desde a colheita até à 

administração (B-TRACK); 

• Promover a segurança na área da colheita de espécimes, através da informatização do 

processo (LAB-TRACK); 

• Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos enfermeiros, através de 

formação interna e externa, mantendo os protocolos existentes com as universidades; 

• Promover a desmaterialização da logística (gestão de materiais); 

• Promover práticas seguras no uso da informação; 

• Promover a implementação/avaliação dos planos de contingência adotados no âmbito 

de situações especiais (ex.: COVID-19). 
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1.3. Produção 

Como já referido, o ano de 2020 está a ser um ano absolutamente atípico, dada a situação 

conjuntural que se vive, associada à pandemia por COVID-19. Assim e de acordo com as orientações 

recebidas da DGO, o ano que é tomado como referência para elaboração do Plano de Atividades para 

2021 é o ano de 2019. 

A tabela seguinte apresenta a evolução da produção nas principais linhas de atividade desde 

2018 e prevista para 2021. Pelo acima referido, a produção estimada para 2020 tem que ser analisada 

no contexto da conjuntura vivida em 2020. 

 

Tabela 4. Evolução da atividade assistencial realizada 2018/19, estimada para 2020 e prevista para 

2021 

  2018 
(Realizado) 

2019 
(Realizado) 

2020 
(Estimado) 

2021 
(Previsto) 

Consultas Médicas 268.410 275.482 264.344 271.288 

Primeiras Consultas 47.165 52.534 42.526 52.836 

Consultas Subsequentes 221.245 222.948 221.818 218.452 

Consultas Não Médicas 100.943 100.564 110.728 89.250 

Consultas de Enfermagem 83.812 87.278 96.386 77.690 

Consultas de Outros Profissionais 17.131 13.286 14.342 11.560 

Internamento         

Doentes Saídos 12.202 12.050 10.520 12.060 

Lar         

Dias de Estadia 22.240 13.070 10.248 19.200 

Hospital de Dia         

Total de Sessões de Hospital de Dia 45.226 47.148 33.234 48.379 

Serviço Domiciliários         

Domicílios 2.888 3.144 2.994 2.909 
GDH de Ambulatório, quimioterapia e 
outros         

GDH de Ambulatório, quimioterapia e 
outros 35.956 35.143 35.682 38.000 

Tratamentos de Radioterapia 85.132 81.000 77.150 80.000 

Tratamentos simples 21.973 21.193 20.422 20.649 

Tratamentos complexos 63.159 59.807 56.728 59.351 

Cirurgias 6.711 6.678 5.351 7.584 

Cirurgia Convencional 5.113 4.836 4.205 5.884 

Cirurgia Ambulatório 1.598 1.842 1.146 1.700 

Transplantes 86 77 80 120 

Autotransplante 49 46 60 70 

Alotransplante 37 31 20 50 
Fonte: PACG     
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A atividade assistencial prevista para 2020, foi revista em baixa em julho de 2020 e tem 

subjacente as restrições relacionadas com a pandemia por COVID – 19, impostas como obrigatórias 

pela DGS, para segurança de doentes, profissionais e população em geral. Desde meados de março e 

até meados de maio, altura em que Portugal viveu em Estado de emergência, foram estabelecidas 

normas que, pela sua essencialidade, permitiram manter a atividade nos serviços de saúde, ainda que 

de forma fortemente condicionada pelas restrições e alterações procedimentais obrigatórias.  

Também no âmbito da pandemia, os recursos humanos no hospital ficaram reduzidos, 

essencialmente por motivos relacionados com a necessidade de criação de equipas em espelho, apoio 

a filhos menores (devido ao encerramento das escolas) e, sempre que necessário, quarentena de 

vigilância ou isolamento em casos de doença confirmada. 

A esta data, e reconhecendo a grande incerteza em relação à evolução de pandemia por COVID-

19, a previsão da atividade assistencial prevista para 2021 e 2022, nas grandes linhas de atividade 

tradicionais, tem por referência o ano de 2019, pressupondo o regresso à “normalidade” e também, 

a contratualização de recursos humanos que permitam maximizar a utilização da capacidade 

instalada, que foi aumentada e melhorada nos últimos anos. 

Dando cumprimento às exigências da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), no sentido 

de os orçamentos serem preparados para o triénio 2020-2022, ainda que numa base estimada com 

elevada margem de erro, apresenta-se a proposta resumida para a atividade prevista no referido 

período, considerando como base para a estimativa, a capacidade instalada reforçada em termos de 

recursos humanos (solicitada neste plano e em anteriores) e a resposta desejável para a oncologia 

na região. 

 

Tabela 5. Atividade assistencial prevista, anos 2020 a 2022, nas linhas de atividade tradicional 

PRODUÇÃO TOTAL PREVISTA 2020 2021 2022 

Consultas Médicas 264.344 271.288 271.514 

Consultas Não Médicas 110.728 89.250 90.500 

Internamento - Doentes Saídos 10.520 12.060 12.613 

Hospital de Dia - Sessões 33.234 48.379 48.589 

Serviço Domiciliários 2.994 2.909 2.909 

Quimioterapia - sessões em ambulatório 35.682 38.000 39.500 

Tratamentos de Radioterapia 77.150 80.000 89.500 

Cirurgias 5.351 7.584 7.653 

Transplantes 80 120 145 

Fonte: PACG 
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1.4. Contrato Programa 

A tabela seguinte mostra a evolução da produção contratualizada e alvo de financiamento, nos 

anos de 2018 a 2020 e também a proposta para 2021 apresentada no Plano de Atividades e 

Orçamento (PAO) do IPOLFG, para 2020-2022. 

Como já referido anteriormente, em julho de 2020 houve revisão em baixa da atividade 

inicialmente proposta e apresentada pelo IPOLFG para 2020, devido às limitações impostas pela 

pandemia por COVID – 19.  

A proposta de valores a contratualizar considera sempre a capacidade instalada nas instalações 

físicas atuais e, também, a expectativa de contratação de recursos humanos, conforme mapa de 

pessoal proposto, o que não se tem concretizado em anos anteriores, o que constitui um fator de 

desmotivação para a elaboração séria deste documento. 

Adicionalmente, a incerteza que subjaz ao atual contexto de pandemia, pode vir a acarretar 

alterações à proposta agora apresentada. 

 

Tabela 6. Evolução da produção em Contrato Programa, anos 2018 a 2020 e proposta PAO 2021 

Produção SNS CP 2018 CP 2019 CP 2020 
(proposto) 

CP 2020 
(revisão 

julho 2020) 
PAO 2021 
(proposto) 

  Consultas Externas            
  Nº Total Consultas Médicas 236.753 237.902 240.361 239.192 240.550 
  Primeiras Consultas 44.918 43.492 44.472 38.612 44.507 
  Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 2.774 2.915 2.273 1.720 2.275 
  Primeiras Consultas Centros Ref. 403 580 586 700 587 

  Primeiras Consultas Cuidados Paliativos 66 99 88 120 88 
  Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 41.675 39.898 41.525 36.072 41.557 
  Consultas Subsequentes 191.835 194.410 195.889 200.580 196.043 
  Consultas Subsequentes Centros Ref. 8.986 8.991 8.452 9.996 8.459 

  Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos 126 171 176 574 176 
  Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 182.723 185.248 187.261 190.010 187.408 
  Internamento            

  Doentes Saídos - Agudos           
  D. Saídos - GDH Médicos (Total) 7.509 7.640 7.025 5.956 6.719 
  GDH Médicos 7.209 6.733 6.255 5.226 5.983 
  GDH Médicos Int. Centros Ref. 250 893 756 714 723 

  GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos 50 14 14 16 13 
  D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total) 3.465 3.254 3.600 2.992 3.448 
  GDH Cirúrgicos Programados 3.319 2.977 3.567 2.962 3.416 
  GDH Cirúrgicos Int. Centros Ref. 146 277 33 30 32 

  Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos           
  Lar de Doentes (IPO) 18.674 21.677 18.049 10.244 17.822 
  Hospital de Dia 29.425 35.644 38.460 27.904 38.715 
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  Hematologia 200 160 460 360 487 

  Imuno-hemoterapia 5.995 5.649 5.800 2.786 6.028 
  Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 23.230 29.835 32.200 24.758 32.200 
  Serviços Domiciliários            
  Total de Domicílios 2.598 2.619 2.844 2.788 2.844 
  GDH Ambulatório            
  GDH Médicos de Ambulatório (Total) 24.143 30.309 28.776 27.204 29.804 
  GDH Médicos 17.742 21.309 21.172 22.790 21.928 
  GDH Médicos Amb. Centros Ref. 6.401 9.000 7.604 4.414 7.876 
  GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total) 1.214 1.090 1.400 983 1.452 
  GDH Cirúrgicos 1.214 1.071 1.400 983 1.452 

  GDH Cirúrgicos Amb. Centros Ref. 0 19 0 0 0 
  Sessões de Radioncologia 68.716 69.986 69.277 63.122 62.001 
  Tratamentos Simples 14.558 19.652 21.293 20.248 19.057 
  Tratamentos Complexos 54.158 50.334 47.984 42.874 42.944 
  Programas de Saúde            

  Hepatite C           
  Nº Doentes Tratados (indivíduos) 16 18 14 5 14 

  Patologia Oncológica Doentes Equivalente/Ano            
  Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento 1.100 1.360 1.395 1.395 1.395 
  Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano 500 660 700 700 700 
  Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano 600 700 695 695 695 
  Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento 140 190 212 212 212 
  Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano 70 100 110 110 110 

  Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano 70 90 102 102 102 
  Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento 350 480 496 496 496 
  Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano 150 250 260 260 260 
  Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano 200 230 236 236 236 
  Cancro do Pulmão - Nº Doentes em Tratamento 70 230 260 260 265 
  Cancro do Pulmão - Nº Doentes em Tratamento - 1ºAno 70 160 170 170 170 

  Cancro do Pulmão - Nº Doentes em Tratamento - 2º Ano n.a. 70 90 90 95 
  Cancro da Próstata - Nº Doentes em Tratamento 95 225 140 140 145 
  Cancro da Próstata - Nº de Doentes em Tratamento - 1º Ano 95 150 90 90 90 
  Cancro da Próstata - Nº Doentes em Tratamento - 2º Ano n.a. 75 50 50 55 
  Mieloma - Nº Doentes em Tratamento 25 75 90 90 95 
  Mieloma - Nº Doentes em Tratamento - 1º Ano 25 50 60 60 60 

  Mieloma - Nº Doentes em Tratamento - 2º Ano n.a. 25 30 30 35 
  Rastreios - Nº de Rastreios           
  Rastreio do Cancro do Colo do Útero 3.369 3.369 3.370 3.365 5.949 
  Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 461 23 25 0 122 
  Medicamentos            
  Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade 
financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa) 671.356,80 837.831,26 1.025.985,00 1.464.862,80 1.025.985,00 

  Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à 
Valorização dos Percursos no SNS           

  Programa de Incentivo à Integração de Cuidados 187.951,21 179.537,21 139.074,54 139.074,54 0,00 

  Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)            
  Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio 90.469,00 90.469,00 97.000,00 70.291,94 97.000,00 

Fonte: Dados CP 2018 a 2020 e proposta em PAO 2021         
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O crescimento das consultas subsequentes na revisão de 2020 deve-se à necessidade de 

acompanhamento mais frequente em resultado da implementação de tele-consultas em que há 

obviamente limitação na observação/avaliação dos doentes, parcialmente compensada pela redução 

dos intervalos de consultas. 

Os incentivos institucionais de desempenho assistencial e de eficiência, que fazem parte do 

modelo de financiamento atual, a contratualizar com a ARSLVT, não estão ainda definidos, pelo que 

serão, oportunamente, apresentados numa versão final do PAO 2021. 

 

1.5. Produtividade e Medidas de Eficiência 

A produtividade e a eficiência hospitalar são avaliadas, pela Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS), recorrendo à métrica “Doente Padrão”. 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 desde 2020 é apresentada na tabela seguinte. Os valores 

apresentados refletem o impacto dos doentes considerados em programa de patologia oncológica e 

estão de acordo com a fórmula de cálculo disponibilizada pela ACSS. 

Da análise destaca-se uma evolução crescente do número de doentes padrão, nos dois primeiros 

anos e alguma estabilidade em torno dos 52.765. 

 

Tabela 7. Evolução do doente padrão 

 2020 
(estimado) 

2021 
(previsto) 

2022 
(estimado) 

2023 
(previsto) 

Doente  Padrão 48.430 51.291 52.765 52.765 

Fonte: PACG 

 

Importa referir que há um conjunto de procedimentos clínicos altamente diferenciados que se 

realizam no IPOLFG que não concorrem para o Cálculo do Doente Padrão, penalizando fortemente o 

                                                                    
1 Extraído da metodologia de benchmarking da ACSS, em 17 de agosto de 2018 -  http://benchmarking.acss.min-

saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica  

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica
http://benchmarking.acss.min-saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica
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IPOLFG, de que são exemplos os procedimentos endoscópicos de pneumologia e de gastrenterologia, 

bem como os tratamentos de medicina nuclear. 

A avaliação da produtividade utiliza esta métrica associada ao número de profissionais médicos 

e de enfermagem - Doente Padrão por Médico ETC e Doente Padrão por Enfermeiro ETC – e a 

avaliação de eficiência utiliza esta métrica em relação aos gastos.  

A tabela 8 apresenta a evolução destes indicadores nos anos de 2018 -2021, calculados com a 

informação disponível à data e que poderá sofrer alterações, considerando tratar-se de uma 

estimativa para o ano em curso.  

 

Tabela 8. Evolução da Produtividade e Eficiência - doente padrão 

Indicadores 2018 2019 2020 
(estimado) 

2021 
(previsto) 

Produtividade         

Doente Padrão por Médico ETC 205,8 143,1 117,5 130,8 

Doente Padrão por Enfermeiro ETC 97,7 91,0 69,1 76,9 

Eficiência         

Gastos Operacionais por Doente Padrão 2.599,32 € 2.778,95 € 3.342,32 € 2.985,73 € 

Gastos com Pessoal por Doente Padrão 1.077,42 € 1.077,31 € 1.272,85 € 1.165,34 € 

Gastos com Produtos Farmacêuticos por Doente 
Padrão 855,26 € 951,68 € 1.189,47 € 1.085,63 € 

Gastos com Medicamentos por Doente Padrão 814,78 € 919,34 € 1.150,84 € 1.050,93 € 

Gastos com Material de Consumo Clínico por Doente 
Padrão 119,13 € 104,00 € 128,23 € 111,58 € 

Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos por 
Doente Padrão 515,33 € 511,12 € 579,13 € 466,00 € 

% de Gastos com HE e Suplementos no Total de 
Gastos com Pessoal 12,30% 13,68% 11,46% 11,09% 

 

Saliente-se que a evolução dos indicadores de produtividade não permite uma correta análise, 

não podendo ser considerada negativa, uma vez que os valores de partida revelam uma forte escassez 

de recursos humanos, principalmente enfermeiros que não pode ser considerada como dotação 

eficiente. Pelo que, a recente reposição de profissionais, associada ao atípico ano de 2020, promove 

uma evolução distorcida sobre os índices de produtividade, aferidos por este indicador. 

Por outro lado, os indicadores de eficiência para 2021 relacionados com os gastos hospitalares 

e que relacionam diferentes tipos de gastos com a atividade prevista e traduzida em doentes padrão, 

indiciam uma melhoria face a 2020 (ano atípico) e ligeiro agravamento face a 2019, considerando 

que se perspetivam ainda constrangimentos em 2021 relacionados com a pandemia. 



PARTE II | ATIVIDADE PREVISTA E PLANO DE RECURSOS 

 

 
  

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 
2021 41 

 

Apesar das medidas de contenção de gastos que têm constantemente sido desenvolvidas no 

IPOLFG, a realidade dos últimos anos evidencia que, particularmente na área dos medicamentos, com 

novos medicamentos e novas indicações terapêuticas para medicamentos com elevado preço, bem 

como o aumento nos gastos com pessoal, com a reposição das reduções remuneratórias e outras 

medidas adotadas pelo governo, justifica o impacte nas contas do IPOLFG e na evolução da medição 

da eficiência, aferida através dos indicadores apresentados. 

Não obstante as medidas externas que afetam o desempenho do IPOLFG, a preocupação com a 

introdução de medidas de eficiência e de produtividade é intrínseca às decisões e definição de 

objetivos, fazendo parte da matriz de atuação do IPOLFG. 

Além de um conjunto de medidas implementadas nos últimos anos, para 2021, numa parceria 

para inovação com a Everis Portugal S.A., o IPOLFG, utilizando uma tecnologia disruptiva, está a 

desenvolver uma plataforma que apoiará todos os colaboradores do IPOLFG envolvidos no processo 

de compra, centralizando numa única solução, todo o circuito e procedimentos necessários, desde a 

identificação da necessidade e emissão do pedido de compra até à gestão do contrato, integrando os 

processos de autorização da despesa, por tipologia e valor, bem como a fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas. 

O principal objetivo desta medida é simplificar o processo de compra, aumentando sua agilidade 

e transparência, uma vez que a plataforma inclui os requisitos legais do Código Português de 

Compras Públicas, ajudando os principais utilizadores a cumprir com suas complexas regras, prazos 

e obrigações. Por outro lado, é integrada a informação com entidades externas, como Vortal 

(plataforma de leilão eletrônico), Jornal Oficial Eletrônico (DRE) / Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE) e Base.gov, permitindo a integração de informações automaticamente, acelerando todo o 

processo. 

O desafio de transformação organizacional (necessidade de transparência real e automação 

eficaz) poderá ser conseguido com recurso as tecnologias Blockchain (que são inerentemente 

auditáveis e fornecem informações imutáveis) e RPA (que aborda a automação de processos de 

negócios). Estas tecnologias foram identificadas como capazes de agregar valor a uma nova solução 

de compras e, portanto, foram as duas principais áreas de pesquisa e desenvolvimento aplicadas a 

esta solução. 

Por meio da tecnologia Blockchain, é possível disponibilizar informações em uma rede 

distribuída e descentralizada, não sendo possível alterar registos, tornando o processo mais 

responsivo e transparente. Por outro lado, torna possível a criptografia e a assinatura digital de 

contratos inteligentes, automatizando as regras de contratação pública. O RPA permite o aumento da 

produtividade do processo, reduzindo tarefas repetitivas e economizando tempo, mitigando erros. 
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Esta plataforma facilitará o processo de conferência de faturas, também fortalecido pela 

implementação de faturação eletrónica dos fornecedores, melhorando globalmente o controlo 

interno na área Económico-financeira. 

Os resultados mais relevantes a alcançar estão relacionados com: 

• Maior eficiência de processos e negócios, que aceleram sua resolução e validação / 

precisão; 

• Maior eficiência dos processos de compras, as pessoas têm uma melhor experiência de 

trabalho, produzindo mais com melhores resultados e com baixas margens de erro; 

• Maior transparência e os processos são mais auditáveis, com maior grau de fiabilidade 

no cumprimento das obrigações; 

• Melhor experiência geral do usuário, resultando em maior satisfação dos usuários; 

• Maior valor institucional dos negócios, através do aumento da perceção das pessoas em 

relação à instituição. 

Também a reengenharia e desmaterialização de processos logísticos é um projeto que 

compreende a melhoria e otimização do circuito logístico do IPOLFG, através da implementação de 

um novo modelo que visa otimizar a gestão dos armazéns centrais para obter maior e melhor 

capacidade de armazenamento, visando ainda racionalização do consumo dos artigos através da 

imputação aquando da efetiva utilização aos serviços utilizadores e em alguns casos ao doente, 

nomeadamente em material implantável com necessidade de elevada rastreabilidade.  

Pretende reorganizar-se a gestão e os movimentos dos materiais de consumo clínico, hoteleiro, 

administrativo e de manutenção e conservação, quer nos armazéns centrais, quer nos armazéns 

avançados, possibilitando uma gestão eficiente e compreensiva de todo o processo logístico. 

Assim, com a introdução deste modelo, será possível conhecer o circuito dos produtos desde o 

momento da receção até ao momento em que são consumidos nos Serviços Utilizadores com base 

numa plataforma tecnológica integrada e amigável para os utilizadores. Perante esta inovação é 

seguro afirmar que existem 3 indicadores distintos onde se registarão reduções consideráveis nos 

gastos com material: 

• Redução do valor dos stocks em Armazém Central – Através de uma gestão mais 

rigorosa dos stocks e pela visibilidade dos Armazéns Avançados. A redução de stocks no 

Armazém Central deve-se a uma melhor articulação da relação entre a Gestão de Stocks 

e as Compras, aliada a um rigoroso controlo dos stocks, sendo o objetivo reduzir o valor 

em stocks no Armazém Central. Tendo em conta a média de 17% de redução nos 

projetos semelhantes realizados em outros Hospitais em Portugal prevê-se obter cerca 

de 15% para reduções no valor dos stocks em Armazém Central no IPOLFG. 
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• Redução de stocks nos Serviços Utilizadores – Pela alteração que passa por considerar 

os Serviços Utilizadores como Armazéns Avançados, os stocks passam a ser conhecidos 

e geridos centralmente através do sistema informático. Esta situação, aliada a uma 

reestruturação de frequência de reposição, permite reduzir substancialmente o valor 

dos stocks nos Serviços possibilitando ainda uma melhor gestão de ruturas. Dados 

benchmarking apresentam resultados para reduções de stocks nos Serviços 

Utilizadores na ordem dos 26%.  

• Redução de consumo – A redução do valor de consumo deve-se à introdução de um 

sistema de gestão multi-armazéns que não considera consumidos os artigos à saída do 

Armazém Central, permitindo assim um maior controlo dos Armazéns Avançados e um 

efeito moderador sobre o utilizador. Prevê-se também a redução de desperdícios. 

Antecipa-se, de forma prudente, uma redução no valor de consumo na ordem dos 5%. 

Esta previsão é bastante confortável, uma vez que em projetos de otimização logística 

hospitalar semelhantes os resultados são ainda mais favoráveis, sendo a média de 

reduções de consumo de 12%.   

• Redução de recursos humanos - O alargamento de conhecimento do circuito dos 

produtos até aos Serviços Utilizadores e a redução de stocks nos vários locais de 

consumo permitirá obter uma melhor utilização dos recursos disponíveis.  

• Operações logísticas – Obtenção de normalização dos procedimentos que permitirá um 

melhor planeamento, calendarização e eficiência nas operações de reposição, maior 

controlo sobre prazos de validade dos produtos, otimização dos recursos humanos ao 

reduzir-se trabalho administrativo, ausência de papel e garantia de qualidade e 

acuidade dos registos dos consumos. 

 

Avaliação após implementação do projeto: 

• Analisar consumos vs períodos homólogos (quantidade e valor) de cada um dos 

serviços/artigos; 

• Survey aos serviços relativamente aos resultados atingidos; 

• Monitorizar frequentemente os ganhos decorrentes do projeto e prestar informação aos 

Serviços.  

Com a implementação de um novo modelo logístico prevê-se uma redução de 3% no valor dos 

consumos de material clínico equivalente a cerca de 200.000€, facto que permite o retorno do 

investimento no prazo de um ano. 
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Para o ano de 2021, estão ainda previstas outras medidas de eficiência, identificadas nos 

objetivos definidos para o eixo 2 da orientação estratégica apresentada e das quais se destacam a: 

• Finalização do projeto com candidatura aprovada pelo POSEUR, que terá um impacte 

significativo ao nível da redução nos consumos de água e eletricidade, estimados em 

cerca de 0,5 milhões euros/ano, evitando desperdícios que ocorrem por deficiências nas 

atuais redes de abastecimento, que estão obsoletas;  
• Continuidade da desmaterialização dos processos em papel e das requisições de MCDT; 

• Reorganização de processos, com a criação de um Balcão Único para atendimento ao 

doente, permitindo a inscrição centralizada dos novos doentes, a partilha de informação 

relevante aos utentes, disponibilizando uma resposta única e maximizando a eficiência 

e eficácia do atendimento. Pretende-se maior especialização, centralizando tarefas 

administrativas core, de forma a minimizar erros e redundâncias e também dinamizar 

novas formas de comunicação com os doentes (correio eletrónico, chat, app MyIPO e 

Portal do Doente); 

• Organização de uma campanha de promoção da dádiva de sangue com o objetivo de 

tornar o hospital mais autossuficiente nesta área e reduzir os gastos com o consumo de 

sangue e componentes sanguíneos; 

• O projeto de patient blood management tem permitido maior racionalização associada 

à redução do número de unidades preparadas e não aplicadas. 

Em linha com os objetivos estratégicos da instituição, pretende-se ainda consolidar a abordagem 

em torno do doente, aperfeiçoando o processo de gestão, com desenho de soluções mais eficientes, 

inovadoras. A pandemia também obrigou a novas abordagens ao doente, com realização, em 

situações clínicas específicas, de consultas de acompanhamento não presenciais, por via telefónica 

ou com recurso a plataformas digitais, evitando deslocações que acarretem risco ou mesmo 

desnecessárias. 

A Unidade de Atendimento Não Programado (UANP) propõe, para 2021, fazer a normalização 

dos procedimentos de triagem e a criação de protocolos de atuação que permitam agir de forma mais 

célere e ajustada às necessidades dos doentes e à nova realidade decorrente da pandemia COVID19 

e aproveitar a oportunidade que emergiu com a pandemia e relacionada com a triagem telefónica e 

a videochamada. O objetivo será conseguir que a deslocação à UANP seja sempre precedida de 

contacto e de orientação prévia – otimização da capacidade de resposta de todos os sectores 

envolvidos e evitar deslocações menos adequadas à instituição, o que contribuirá para aumentar a 

satisfação dos doentes e a melhor utilização dos recursos. 

Com o aumento da capacidade do Bloco Operatório, será imperativo adequar a Unidade de 

Esterilização Central (UEC) em termos de capacidade de resposta, dos recursos humanos, instalações 
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e equipamentos e é essencial dar continuidade ao trabalho iniciado em 2020, para recuperação das 

instalações da UEC. Neste processo de melhoria está também incluída a revisão das “Instruções de 

Trabalho e Procedimentos”, de forma a adequar o funcionamento da UEC às necessidades dos 

serviços utilizadores e de forma a padronizar o desempenho. Em colaboração com o serviço de 

informática, está também prevista a Informatização das requisições e notas de envio de material 

entre a UEC e os vários serviços utilizadores.  

Também relacionado com a ampliação do Bloco Operatório, o serviço de Planeamento, Análise 

e Controlo de Gestão (PACG) propôs-se a definir um modelo de acompanhamento da atividade 

cirúrgica, com o objetivo de contribuir com informação de gestão que permita aumentar a utilização 

do mesmo e melhorar os temos de espera até cirurgia.  

As exigências que se colocam para continuar a desenvolver medidas de racionalização e de 

eficiência têm que considerar as necessidades e expectativas de todas as partes: doentes, familiares 

e profissionais, com o intuito de garantir uma maior sustentabilidade, mantendo a elevada satisfação 

de todos os intervenientes do IPOLFG. 

A inovação em oncologia e a diferenciação dos cuidados prestados no IPOLFG, muitas vezes não 

são acompanhadas por uma adequada revisão do modelo de financiamento.  

O serviço de gastrenterologia tem uma enorme diferenciação e é serviço de referência para o 

tratamento de lesões neoplásicas superficiais do tubo digestivo com recurso a procedimentos 

efetuados por via endoscópica – ex.: disseção da submucosa (DSM) e resseção endoscópica 

transmural (FTR) de lesões do tubo digestivo. Também é um serviço de referência para a vigilância 

e tratamento endoscópico do Esófago de Barrett. Estas abordagens inovadoras, que permitem tratar 

doentes em ambulatório, com metodologias menos invasivas, que evitam cirurgias e internamentos 

e que conferem maior qualidade de vida aos doentes, ainda não estão devidamente reconhecidas e 

valorizadas no modelo de financiamento hospitalar para a contratualização no SNS, nem no cálculo 

do Doente Padrão, como indicador de produtividade e de eficiência.  

A Clínica de Risco Familiar é uma área de excelência e de diferenciação do IPOLFG. Deve ser 

entendida como uma área de sustentabilidade do SNS, pelo investimento que faz na identificação e 

acompanhamento de famílias de risco, com intervenções preventivas e em fases precoces de doença. 

Também é crítico que o serviço de anatomia patológica integre técnicas moleculares no 

diagnóstico anatomopatológico, pela importância de ter diagnósticos integrados. 

Em relação a diagnósticos, a biologia molecular e citogenética e a citometria de fluxo, que 

integram o laboratório de hemato-oncologia (LHO), têm tido um aumento sustentado na procura de 

análises com impacto clínico muito relevante. Esta diferenciação, característica do IPOLFG, será 

aumentada com a concretização da Implementação de avaliação de DMR em Neoplasias 
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Linfoproliferativas maduras (Leucemia Linfocítica Crónica, outras) e em Leucemia Linfoblástica T, 

segundo critérios do Consórcio Cooperativo EuroFlow. Importa destacar o reconhecimento do LHO 

do IPOLFG como laboratório de referência no diagnóstico e acompanhamento de doenças hemato-

oncológicas e nunca é demais referir a importância do investimento na área laboratorial como eixo 

essencial no contexto da prestação de cuidados de excelência ao doente oncológico, particularmente 

no diagnóstico e estadiamento das doenças.  

O serviço de medicina nuclear lidera na área da tomografia de positrões e na Oncologia Nuclear. 

O alargamento da oferta de terapêuticas com radiofármacos, nomeadamente ao carcinoma da 

próstata em recidiva (com radioligandos do PSMA) e tumores hepáticos inoperáveis (radio-

embolização com microsferas marcadas) e a introdução de novas metodologias diagnósticas (PET e 

MN Convencional) são objetivos para 2021. Obter a certificação internacional dos dois equipamentos 

PET-TC Gemini TOF no programa de certificação criado pela EANM (European Association Nuclear 

Medicine) / EARL (EANM Research Lda.) - FDG-PET/CT ACCREDITATION faz parte dos objetivos a 

alcançar, pois é uma certificação cada vez mais solicitada para participação em ensaios clínicos 

internacionais e, adicionalmente, é uma metodologia que permite fazer um controlo de qualidade e 

de benchmarking com centros de referência europeus. 

 O serviço de endocrinologia, referência no tratamento das neoplasias endócrinas, está a 

preparar a candidatura a centro de excelência no tratamento dos tumores neuroendócrinos, em 

articulação com os serviços de gastrenterologia, oncologia médica, anatomia patológica, medicina 

nuclear, cirurgia e radioterapia. 

O serviço de ginecologia tem um papel determinante no Programa do Rastreio do Cancro do Colo 

do Útero da Região de Lisboa e Vale do Tejo e estabeleceu um protocolo de cooperação para a 

implementação do projeto “Melhoria do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas em Cabo 

Verde”, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian.  

 O serviço de dermatologia tem vários projetos de investigação a decorrer, em colaboração com 

a UIPM, na área do melanoma, e pretende alargar a tumores cutâneos não melanoma e a linfomas 

cutâneos. 

A conclusão das obras no bloco operatório permitirá aumentar o número de operados em 

ambulatório, na abordagem one day surgery, libertando recursos no internamento, pois estes doentes 

podem pernoitar na unidade de cuidados pós-anestésicos (UCPA). Esta abordagem, mais 

consentânea com procedimentos de cirurgia oncológica, deixará disponíveis tempos de BO para 

cirurgias de maior complexidade, em regime convencional, o que provocará aumento dos tempos 

médios de internamento. 
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 Doentes mais complexos têm maior necessidade de apoio de cuidados intensivos. Em 2021, há 

várias situações que gerarão mais pressão na procura destas unidades, designadamente: o aumento 

da capacidade do Bloco Operatório e da UTM, a imunoterapia e as terapêuticas dirigidas que podem 

condicionar   a falência de órgão; terapêuticas como as Car-T-Cell. O aumento da capacidade da UCII 

mantém-se como uma prioridade a concretizar. A abertura de mais 2 camas aguarda autorização de 

contratação de recursos humanos. 

 

1.6. Plano de Recursos Humanos 

A política de Recursos Humanos do IPOLFG encontra-se, há vários anos, limitada por 

condicionalismos externos, deparando-se com total falta de autonomia de gestão para tomar 

decisões em matéria de necessidades de recrutamento e contratação e gestão discricionária de 

remunerações, em função do mérito ou de critérios de produtividade, incentivo ou outro.  

O IPOLFG tem procurado adequar a estrutura de recursos humanos às alterações decorrentes 

dos investimentos que têm vindo a ocorrer e nesse sentido, todos os anos identifica as necessidades 

mínimas de pessoal para responder adequadamente aos utentes que recorrem ao IPOLFG. Contudo, 

dada a inexistência de autonomia para reforçar os quadros de pessoal, sendo os processos de 

autorização de contratação morosos (alguns chegam a atingir dois anos), a dotação de pessoal 

encontra-se anualmente aquém das necessidades identificadas nos últimos anos, não permitindo ao 

IPOLFG atingir os objetivos a que se propõe e, consequentemente, não responder adequadamente às 

necessidades dos doentes que tome a cargo. 

A impossibilidade de adequação da estrutura de recursos humanos às alterações decorrentes 

dos investimentos que ocorreram nos últimos anos, está espelhada na tabela seguinte, na qual se 

apresenta a evolução do mapa de pessoal nos últimos 10 anos e que permite verificar que em 2010 

o número de efetivos era superior ao dos anos seguintes, situação que se mantém até 2020 

praticamente inalterada. 

Para 2021, o IPOLFG volta a propor uma estrutura de recursos humanos que se coadune com as 

reais necessidades mínimas da instituição, de forma a internalizar cuidados no SNS e a rentabilizar 

os investimentos feitos na requalificação e no aumento da capacidade instalada. 

A tabela seguinte ilustra a evolução deficitária de estrutura de recursos humanos no IPOLFG nos 

últimos 10 anos. 
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Tabela 9. Evolução da estrutura de recursos humanos 2010-2021 

Recursos Humanos  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 
(Estimado 
a 31/12/20) 

2020 
(Orçamento) 

2021 
(Proposto) 

Assistente Operacional  489 456 443 394 406 409 402 400 411 458 454 484 

Assistente Técnico  262 259 247 234 235 238 225 222 232 283 267 297 

Conselhos de 
Administração  5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 

Investigadores  7 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 

Outro Pessoal - P. 
Religioso 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Pessoal de Enfermagem  509 512 497 502 516 535 541 550 590 646 702 713 

Pessoal de Informática  10 10 10 11 11 11 12 10 10 13 14 13 

Pessoal Dirigente  17 16 17 18 18 19 17 18 18 17 18 20 

Pessoal Docente  3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

Pessoal em formação pré 
carreira  60 74 78 80 86 87 95 99 95 97 117 97 

Pessoal Médico (Sem 
Internos)  223 217 215 223 226 240 256 261 263 322 291 322 

Pessoal Técnico de 
Diagnóstico e Terapêutica  173 169 164 157 181 186 183 185 193 237 267 272 

Pessoal Técnico Superior 
de Saúde  23 24 24 23 22 22 21 20 11 21 11 24 

Pessoal Farmacêutico 0 0 0 0 0 0 0 9 21 21 14 23 

Técnico Superior  92 92 94 94 98 101 102 100 94 114 134 120 

Total  1.874 1.844 1.803 1.751 1.813 1.862 1.868 1.889 1.952 2.243 2.304 2.399 

Fonte: GRH 

 

Os investimentos efetuados nos últimos anos, concretizando o aumento da capacidade física 

instalada, capacitando o IPOLFG para uma maior e melhor resposta e internalizando a prestação de 

cuidados de saúde no SNS, tem estado comprometida pela carência de recursos humanos. A 

incapacidade de contratar novos profissionais, por falta de autorização competente e a dificuldade 

de retenção de profissionais já diferenciados, por falta de capacidade para adequar as condições de 

trabalho, designadamente remunerações, não conseguindo “competir” com as instituições privadas, 

muitas vezes por pequenos montantes de remuneração (exceção para os médicos), levam a que a 

internalização de maior resposta no SNS e a rentabilização dos investimentos efetuados, fique 

comprometida, obrigando o Instituição e o SNS a aumentarem a despesa em maior dimensão com a 

aquisição de serviços ao exterior/subcontratação. 
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A impossibilidade de recompensar o esforço, dedicação e experiência dos profissionais, conduz 

a um elevado turnover, cerca de 12,3%, com os elevados custos indiretos que tal acarreta, não só pela 

redução dos profissionais, mas também pela perda do know how e de anos de investimento em 

formação. 

A acrescer a este facto, a pandemia COVID 19, veio evidenciar as fragilidades resultantes de 

politicas restritivas de gestão de recursos humanos, constatando-se a necessidade de criar 

redundâncias nas equipas para fazer face ao aumento de absentismo e à criação de equipas espelho. 

A pandemia, em 2020, veio agudizar a já existente carência de recursos humanos, quer pelo maior 

consumo de recursos, resultante das alterações de processos, quer pelo aumento da taxa de 

absentismo (em 2,65% comparativamente a 2019). Até à data de elaboração deste relatório, 30,8% 

das horas de ausência em 2020 devem-se a diversos motivos, todos eles relacionados com a 

pandemia por Covid 19. 

O recurso a contratações a termo, autorizadas para fazer face à pandemia, não se demonstrou 

uma solução adequada à realidade hospitalar, em que o período de integração de um profissional é, 

muitas vezes, superior ao período pelo qual o mesmo pode ser contratado no âmbito das medidas 

Covid 19 (quatro meses). 

A epidemia por Covid-19 tem alterado de forma profunda e global a forma de prestação de 

cuidados no IPOLFG, tornando-a extremamente mais difícil e pesada, devido a todos os 

procedimentos necessários à mitigação dos riscos gerais de contaminação e, particularmente, dos 

nossos doentes, que têm maior suscetibilidade e risco acrescido de infeções.  

A manutenção do estatuto “livre de Covid-19” deste Instituto tem óbvia justificação, mas requer 

procedimentos rigorosos e trabalhosos de identificação, despistagem e de proteção individual, que 

conferem grande complexidade ao desenvolvimento das tarefas diárias de uma instituição 

hospitalar. 

Apesar das dificuldades, conseguimos manter a nossa atividade na tomada a cargo dos doentes 

oncológicos a um nível próximo do normal. 

É também importante recordar que, nos últimos anos, houve redução da carga horária semanal 

de todos os grupos profissionais, com exceção do pessoal médico e do pessoal dirigente, de 40 para 

35 horas, o que veio agudizar a já existente carência de recursos humanos e, consequentemente, as 

dificuldades para manter o funcionamento do hospital, preservando os padrões de qualidade e o nível 

de atividade almejados. 

Nas tabelas seguintes apresentam-se as estimativas dos custos relacionados com a pandemia, 

quer pelo número de horas realizadas, as novas contratações e o absentismo que acarretou custos 

diretos para o IPO, nos termos legalmente previstos. 
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Tabela 10. Estimativa de Custos com Recursos Humanos motivados pelo Covid-19 em 2020 

Grupo Profissional  
Assistência a Filhos 
por Motivo de Fecho 

de Escolas 

Horas 
Extraordinárias 
Motivadas pelo 

Covid19 

Novas Contratações 
Motivadas pelo 

Covid19 
Total 

Assistente Operacional  11.936,52€ 35.229,40€ 238.082,10€ 285.248,02€ 

Assistente Técnico  19.609,11€ 7.736,96€ 151.260,31€ 178.606,38€ 

Pessoal de Enfermagem 36.117,88€ 127.421,46€ 610.792,26€ 774.331,60€ 

Pessoal Dirigente ---- ---- 79.658,94€ 79.658,94€ 

Pessoal em formação pré carreira 624,04€ 71.722,62€ ---- 72.346,66€ 

Pessoal Médico (Sem Internos) 3.838,43€ 4.727,72€ 125.229,89€ 133.796,04€ 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e 
Terapêutica 14.708,25€ ---- 213.066,15€ 227.774,40€ 

Pessoal Farmacêutico 3.938,89€ ---- ---- 3.938,89€ 

Técnico Superior 4.568,99€ ---- 44.998,16€ 49.567,16€ 

Total  95.342,11€ 246.838,16€ 1.463.087,81€ 1.805.268,08€ 

Fonte: GRH 

 

 
Tabela 11. - Estimativa do Número de Horas de Ausência por Motivo de Covid-19 em 2020 

Grupo Profissional Doença 
Profissional 

Assistência 
à Família 

Isolamento 
Profilático 

Reserva de 
Contingência Total 

Assistente Operacional  4.637 9.500 12.814 2.092 29.043 

Assistente Técnico  731 13.943 4.178 189 19.040 

Pessoal de Enfermagem 9.827 14.572 19.747 3.187 47.333 

Pessoal de Informática    38  38 

Pessoal Docente    113  113 

Pessoal em formação pré carreira  115 187 2.822 317 3.442 

Pessoal Médico (Sem Internos)  2.664 904 6.942 2.670 13.180 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e 
Terapêutica  1.066 6.356 6.937 4.784 19.143 

Pessoal Farmacêutico  1.168 374 126 1.669 

Técnico Superior  340 2.142 983 63 3.528 

Total  19.380 48.772 54.948 13.428 136.528 

Fonte: GRH 
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O redimensionamento proposto para a estrutura de recursos humanos em 2021, continua a ter 

em atenção não só as necessidades expressas para a utilização do aumento da capacidade instalada 

em áreas críticas já referidas, mas também outros fatores que são determinantes para o número de 

horas produtivas. Situação que se agravou em 2020 pelas medidas de contingência relacionadas com 

a pandemia, e que tornaram ainda mais visíveis as fragilidades de recursos humanos, 

tradicionalmente dimensionados para a atividade normal, sem considerar absentismo, férias e 

situações excecionais como a que se tem vivido. 

Refira-se que, cerca de 46% dos trabalhadores se encontram na faixa etária entre os 20 e os 40, 

importante para o rejuvenescimento das equipas, também influencia o número efetivo de horas 

trabalhadas, por redução de horas por gozo de licenças de parentalidade e/ou assistência a filhos, 

pela redução de horários, para amamentação e horários flexíveis para apoio a filhos menores, entre 

outros. 

O índice de turnover, já referido, (na ordem dos 12,3%), tem dificultado a estabilidade das 

equipas e tem obrigado ao investimento constante em recrutamento, integração e formação de 

profissionais, com grave prejuízo para o funcionamento do hospital, para a motivação das equipas e 

para a qualidade e segurança dos cuidados prestados. 

A este propósito, importa reforçar a dificuldade de retenção de profissionais de saúde e de 

recrutamento no mercado de trabalho de saúde, nomeadamente profissionais diferenciados, com 

experiência ajustada às exigências de um hospital oncológico de referência. 

Os constrangimentos do atual contexto não permitem qualquer gestão de recursos humanos, o 

que compromete seriamente a manutenção de padrões de qualidade na prestação de cuidados de 

saúde. 

Na tabela seguinte apresenta-se a proposta de mapa de pessoal a aprovar para o ano 2021 que, 

não dotando o IPOLFG da estrutura ótima e flexível de recursos humanos, permite assegurar a 

qualidade e segurança da prestação de cuidados e o cumprimento dos objetivos identificados no PAO 

2021-2022, designadamente de melhoria de eficiência e de contenção /redução de custos. 
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Tabela 12. -Proposta de mapa de pessoal a aprovar para o ano 2021 

Grupo Profissional/ 
Carreira Cargo/Categoria 

Nº postos 
trabalho/efetivos 

previstos a Dez2020 
(PAO2020)) 

Nº postos de 
trabalho/efetivos 

ocupados 
31/07/2020 

Nº postos 
trabalho/efetivo 

previstos a 
31/12/2020 

Necessidades de 
PT identificadas 
para 2021 (para 

além de PAO 2020) 

Nº de postos de 
trabalho/efetivos 

previstos para 
Dezembro 2021 

Conselho de 
Administração   

Presidente do Conselho de 
Administração    1 1 1  1 

Vogais do Conselho de 
Administração    4 3 3  3 

Direção Intermédia  Diretor de serviços  14 13 13  13 

Administrador 
Hospitalar 

Administrador Hospitalar 1º grau 0 0 0  0 
Administrador Hospitalar 2º grau 3 3 3  3 
Administrador Hospitalar 3º grau 1 1 1  1 
Administrador Hospitalar 4º grau 0 0 0 3 3 
Total Administrador Hospitalar 4 4 4 3 7 

 Médico  

Assistente graduado sénior  31 30 35  35 
Assistente graduado  96 95 96  96 
Assistente   168 135 191  191 
Total Médicos  295 260 322 0 322 

 Enfermeiro  

Enfermeiro gestor 14 14 14 8 22 
Enfermeiros especialistas 87 57 57 30 87 
Enfermeiro 601 513 575 29 604 
Total de Enfermeiros  702 584 646 67 713 

 Técnico Superior  Técnico superior  134 97 114 6 120 

Técnico Superior de 
Saúde  

Assessor superior  0 0 0  0 
Assessor  2 2 2  2 
Assistente principal  5 5 5  5 
Assistente  4 4 14 3 17 
Total Técnicos Superiores de 
Saúde  11 11 21 3 24 

Pessoal 
Farmacêutico  

Farmacêutico assessor sénior 1 1 1  1 
Farmacêutico assessor 2 2 2  2 
Farmacêutico assistente   17 18 18 2 20 
Total Farmacêutico 20 21 21 2 23 

 Informático  
Especialista de informática  3 2 3  3 
Técnico de informática  11 9 10  10 
Total Téc Informática  14 11 13 0 13 

Tec. Diagnóstico e 
Terapêutica  

TSDT Especialista Diretor 0 0 0  0 
TSDT Especialista Principal 0 0 0  0 
TSDT Especialista 0 0 0 35 35 
TSDT 267 203 237  237 
Total TSDT  267 203 237 35 272 

 Assistente técnico  
Coordenador técnico  2 2 2  2 
Assistente técnico  265 248 281 14 295 
Total Assistente Técnico  267 250 283 14 297 

Assistente 
operacional  

Encarregado geral operacional  1 1 1  1 
Encarregado operacional  2 2 2  2 
Assistente operacional  450 421 455 26 481 
Total Assistente Operacional  453 424 458 26 484 

Pessoal 
Investigação 

 

Investigador Coordenador 0 0 0  0 
Investigador Principal 0 0 0  0 
Investigador Auxiliar 5 5 5  5 
Assistente de Investigação 1 1 1  1 
Estagiário de Investigação 1 1 1  1 
Total Pessoal Investigação 7 7 7 0 7 

Pessoal Docente Educador de Infância 2 2 2  2 
Pessoal Religioso   0 0 1  1 

TOTAL   2.195 1.891 2.146 156 2.302 
Nota: Não inclui internos do internato médico 
Fonte: GRH 
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O mapa de pessoal proposto reflete as necessidades identificadas no orçamento de 2020, que 

não foram possíveis satisfazer, acrescido de alguns postos de trabalho (cerca de 5% por grupo 

profissional) dado ter-se constatado, aquando do inicio da pandemia, que importa ter um número de 

profissionais que permita assegurar substituições, sem quebras na qualidade da prestação de 

cuidados, principalmente nas situações de acentuado absentismo e que acima de tudo permita não 

comprometer a continuidade dos cuidados em caso de surtos nos serviços que afetem os 

profissionais. 

Acresce referir que, considerando que a maioria dos profissionais se encontram na carreira, há 

longos anos, sem qualquer evolução, o IPOLFG previu, no seu mapa de pessoal, vagas para abertura 

de procedimentos concursais para enfermeiros (oito enfermeiros gestores e trinta enfermeiros 

especialistas) e para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (trinta e cinco TSDT 

especialistas). 

 

Face ao que antecede, o mapa de pessoal apresentado visa: 

• Assegurar o cumprimento do plano de contingência para a pandemia, garantindo um 

número mínimo de profissionais para criação de equipas espelho, com trabalhadores 

preparados e totalmente integrados nas equipas; 

• Abertura do novo bloco operatório, remodelado e com nove salas operatórias, com 

reforço dos profissionais dedicados, entre eles cirurgiões e anestesistas. O reforço de 

anestesistas é crítico para se conseguir aumentar a atividade cirúrgica global (situação 

identificada no plano do ano anterior e que se mantém); 

• Aumentar a internalização de tratamentos de radioterapia, com a entrada em 

funcionamento do 7º acelerador linear, condição imposta pela Agência Portuguesa do 

Ambiente para o licenciamento deste equipamento; 

• Reforçar as equipas de cuidados paliativos, assistência domiciliária e de serviços de 

internamento, para dar cumprimento às orientações normativas e responder à 

crescente procura; 

• Reforçar os recursos humanos das equipas das áreas de suporte, por forma a reduzir o 

número de horas de trabalho extraordinário;  

• Abertura de duas novas camas de cuidados intensivos, a acrescer à capacidade já 

instalada na Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios (UCII), que é essencial para 

permitir utilizar adequadamente o reforço da capacidade instalada em diversas áreas, 

como identificada anteriormente neste documento. 
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Pelo exposto, o mapa de pessoal proposto, considera um crescimento global de efetivos, na exata 

medida do necessário, para assegurar, de forma sustentável, a adequada prestação de cuidados aos 

utentes, mantendo os padrões de qualidade que fazem do IPOLFG uma entidade de referência.  

 

 

1.7. Plano de Continuidade e Investimentos 

No ano de 2021 dar-se-á continuidade a execução dos projetos transitados de 2020, 

designadamente, os projetos submetidos ao abrigo das candidaturas ao Portugal 2020 e POSEUR. 

A construção de um novo Hospital de Dia de Adultos e a requalificação do serviço de Anatomia 

Patológica, estão identificados como imperativos obrigatórios desde 2019. Não só por questões 

relacionadas com garantia da segurança e qualidade do ar ambiente que encerram, mas também pela 

necessidade de aumentar a capacidade de resposta às crescentes solicitações nas respetivas áreas. 

Em 2020 o projeto para o novo serviço de Anatomia Patológica foi elaborado, e foi feita, nos termos 

da legislação em vigor, a revisão do mesmo por entidade independente. Desta revisão foi emitido um 

relatório que o projetista está a analisar e a responder/efetuar as necessárias alterações. Em relação 

ao Hospital de Dia de Adultos também foi elaborado projeto, que está em fase de revisão e 

comentários pelo IPOLFG, necessitando de alteração decorrente de identificação de não 

conformidades com o definido no caderno de encargos quanto ao preço máximo da empreitada.  

Espera-se que estes dois projetos, que transitam de 2020, possam ser concretizados em 2021, 

depois de realizados todos os procedimentos e obtidas as correspondentes autorizações. 

O novo edifício de ambulatório, continua a aguardar autorização para a revisão do projeto de 

construção (arquitetura e de especialidades técnicas), de forma a dar continuidade ao processo de 

viabilização deste importante projeto que já tem um estudo de viabilização económico-financeiro 

realizado pela Universidade Nova de Lisboa, em 2019.  

O plano de investimentos atualizado para o horizonte temporal 2021-2023, identificou e 

priorizou os investimentos considerados essenciais e ascende a 9,5 M€ de execução financeira 

prevista em 2021, englobando os projetos com co-financiamento, como se apresenta na tabela 

seguinte:  
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Tabela 13. Plano de investimentos no horizonte 2019/2023 

Priorização Investimento 2019 
Orçamento 

2019 
Execução 
prevista 

2020 
Execução 
prevista 

2021 
Orçamento 

2022 
Orçamento 

2023 
Orçamento Financiamento 

n.a. 

Investimentos no ano 
anterior (apenas 
execução financeira no 
ano indicado) 

815.233 815.233 1.300.000 1.300.000 0 0 Receitas Próprias 

1 Obras Bloco Operatório 2.590.192 2.170.192 420.000 0 0 0 Capital Estatutário 

2 Requalificação do HD de 
adultos 500.000 0 0 940.000 0 0 Receitas Próprias 

consignadas 

3 Novo edifício para o 
ambulatório - Projecto 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

4 Novo edifício para o 
ambulatório 0 0 0 0 15.750.000 29.250.000 Plano Financiamento em 

construção 

5 
Aquisição de um 
Acelerador Linear para 
Radioterapia 

2.825.925 0 2.825.925 0 0 0 Receitas Próprias 

6 Registo Oncológico 
Nacional  110.116 110.116 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 

(56%) 

7 Nova central térmica / 
energética (POSEUR) 6.765.888 0 5.125.553 1.666.543 0 0 Cofinanciamento 

POSEUR (95%) 

8 Patologia Digital 197.036 197.036 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

9 

Obras diversas de 
Remodelação - 
pequenas intervenções 
corretivas de 
manutenção 

1.000.000 991.777 750.000 1.000.000 0 0 Receitas Próprias 

10 

Aquisição de 
Equipamentos Diversos 
< 100.000,00€ - 
substituição de 
equipamentos obsoletos, 
de forma a garantir a 
continuidade de 
cuidados  

1.000.000 475.628 750.000 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

11 Obras de remodelação 
da Anatomia Patológica 689.000 0 0 1.200.000 0 0 Receitas Próprias 

consignadas 

12 

Concentração dos 
serviços de apoio 
técnico e administrativo 
no pavilhão 
administrativo 

100.000 0 0 100.000 0 0 Receitas Próprias 

13 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia - 
Inovação e Segurança 
(FEDER-35437) 

368.120 368.120 212.615 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

14 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia 
+Próximo do Doente 
(FEDER-40602) 

0 0 461.361 99.648 122.567 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

15 

Capacitação e 
modernização das 
administrações e dos 
serviços públicos - 
SATDAP (FEDER-
000243) 

0 0 0 205.164 252.352 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

  Total 18.461.510 5.128.102 11.845.453 9.511.355 16.124.918 29.250.000   
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Como anteriormente referido, em 2021 dar-se-á continuidade a investimentos iniciados em 

anos anteriores, designadamente: 

• Projeto POSEUR, composto por diversos investimentos. Em 2020 iniciou-se a 

empreitada de Produção Centralizada de Água Quente e Água Gelada, a qual se prevê 

seja concluída durante o 1º trimestre de 2021. Os restantes investimentos previstos 

nesta operação estão em fase de preparação para lançamento dos respetivos concursos; 

• Projeto “Centro de Medicina de Precisão em Oncologia +Próximo do Doente (FEDER-

40602)” financiado pelo SAMA, iniciado em 2020. 

Adicionalmente, estima-se que transitem 1.300.000€ de dívidas por pagar relativas a 

investimentos concretizados em 2020, verba inscrita no orçamento financeiro para 2021 a pagar no 

1º trimestre de 2021. 

Está previsto que se iniciem em 2021 os seguintes investimentos, já mencionados: 

• Requalificação do Hospital de Dia de Adultos (estimativa de cerca de 0, 94 M€) e 

remodelação do Serviço de Anatomia Patológica (estimativa de cerca de 1,2 M€), obras 

a financiar com as receitas próprias efetivas provenientes da alienação de imóveis em 

2019, consignadas pelo Conselho de Administração a estes dois investimentos, que 

ascenderam a 1.869.000€, Encontra-se por concluir a venda de um outro imóvel, 

autorizado ainda em 2019, e está em curso a autorização para a alienação de mais 12 

imóveis detidos pelo IPOLFG, cujo valor global de alienação ascende a cerca de 2,9 M€ 

que se inscrevem no orçamento financeiro para 2021; 

• Projeto do novo Edifício para Ambulatório (1,5M€) cuja autorização para o projeto de 

construção está em curso (pedido desde 2019); 

• Projeto de concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão 

administrativo (0,1M€); 

• Projeto “Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos - 

SATDAP (FEDER-000243)” financiado pelo SAMA, a iniciar em 2021. 

Adicionalmente, foram orçamentadas verbas para a execução de diversas obras de remodelação 

(1,0M€) e aquisição de equipamentos e aparelhos de reduzido montante novos ou de substituição 

(1,5M€), à semelhança de anos anteriores, respondendo assim às necessidades expressas nos planos 

de atividades dos serviços. 

A exigência do IPOLFG ser referência em oncologia obrigará a alguns investimentos em 

equipamentos para o novo bloco operatório que permitam aos cirurgiões terem à sua disposição as 

melhores ferramentas, permitindo mais opções terapêuticas. São disso exemplo um novo 

equipamento de Eletropuração/Eletroquimioterapia; equipamentos de avaliação da viabilidade dos 
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retalhos com infravermelhos; a capacidade de realização rotineira de cirurgias por via laparoscópica 

e toracoscópica; a possibilidade de reconstrução imediata nas ressecções causadoras de deformações 

significativas – área da cabeça e pescoço, membros e mama -, etc. Estes novos equipamentos ou 

materiais deverão traduzir-se em menor morbilidade, redução dos internamentos ou outras 

vantagens para doentes, para a instituição e seus profissionais. 

Nos termos legalmente previstos, pelo valor envolvido, a maior parte dos investimentos 

identificados estão sujeitos a autorizações do Ministério da Saúde e/ou das Finanças, sendo 

precedidos de pareceres do Conselho Fiscal/ROC e da ARSLVT e da ACSS, resultantes da análise à 

memória descritiva e da respetiva análise de custo benefício. Neste sentido, os referidos documentos, 

que se encontram em fase de elaboração, serão oportunamente apresentados às entidades 

competentes. 

O plano de investimentos ora apresentado não esgota as necessidades de investimento 

identificadas, elencando apenas as de carácter prioritário e com financiamento assegurado, 

excetuando-se a construção do novo edifício de ambulatório, cujo modelo de financiamento se 

encontra em desenvolvimento. 
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1.  Orçamentos 

A elaboração dos orçamentos incluídos no PAO2021 foi efetuada de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), referencial contabilístico em 

vigor desde o exercício de 2018. 

O orçamento para 2021 foi elaborado com base nas instruções para preparação do Orçamento 

do Estado para 2021, emitidas pela Direção-Geral do Orçamento, Circular Série A nº1399, de 31 e 

julho de 2020, que mereceram despacho de aprovação de Sua Excelência o Secretário de Estado do 

Orçamento, nas instruções da ACSS transmitidas através do ofício 47105/2020/DFI/UGEF/ACCS, no 

Despacho nº 15/2020 da SEAS, de 6 de agosto de 2020, bem como nas instruções para a elaboração 

dos Planos de Atividades e Orçamentos para 2021, anual e plurianual, das empresas públicas não 

financeiras do SEE, emitidas no Despacho nº395/2020-SET, de Sua Excelência o Secretário de Estado 

do Tesouro, em 27 de julho de 2020, adaptado às Entidades Públicas Empresariais integradas no 

Serviço Nacional de Saúde pelo Despacho conjunto do SET e da SEAS de 4 de setembro de 2020. 

Nos mapas do orçamento económico são apresentados os valores executados em 2019 

constantes no Relatório de Gestão, o qual ainda aguarda a aprovação do acionista.2 

Tendo em conta que a contratualização externa e consequente financiamento/orçamentação 

com as entidades competentes e tutelares tem um horizonte temporal limitado a um ano, o 

Orçamento Financeiro é apresentado apenas para o ano de 2021, de acordo com os valores 

submetidos à DGO na Proposta de Orçamento. Os mapas do Orçamento Económico contêm as 

projeções para 2021, 2022 e 2023, de acordo com as instruções acima referidas, com as 

correspondentes limitações relativamente às fontes de financiamento a utilizar e ao risco associado 

à respetiva concretização.  

Ainda de acordo com as referidas instruções, e mais concretamente de acordo com o Despacho 

nº 395/2020-SET, todos os mapas e textos apresentam comparativos com os anos de 2019 e de 2020, 

considerando que 2020 será um ano atípico fruto da situação conjuntural determinada pela 

pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2. No entanto, é de referir que se prevê que muitos dos 

efeitos económicos e financeiros da pandemia se prolonguem para o ano de 2021. 

 

1.1. Orçamento de compras 

O orçamento de compras engloba todos os bens consumíveis e está estimado em 68,4M€, 

representando um aumento de 2% face ao ano de 2020 e 24% face ao ano de 2019. 

                                                                    
2  Até à data de elaboração deste plano, o ano de 2013 foi o último ano que obteve aprovação do acionista. 
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A elaboração deste orçamento teve por base a identificação e análise das necessidades de 

consumos previstas pelos serviços do IPOLFG, atentos os objetivos definidos e os pressupostos de 

minimização dos níveis de stocks e controlo de consumos. Para esse efeito, os valores apresentados 

igualam o volume de compras ao volume de consumos. 

A tabela seguinte apresenta a evolução do orçamento de compras no período 2019-2023, numa 

base estimada e prevista de acordo com os anos, onde se inclui a revisão no ano de 2021decorrente 

da introdução de novas necessidades relacionadas com a pandemia. 

 

Tabela 14. Orçamento de compras das principais rubricas financeiras 

Compras 

2019 2020 2021 2022 2023 
Variação %  
(2021/ 2019) 

Variação %  
(2021/ 2020) 

Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

31261 - Produtos Farmacêuticos 48,6 59,3 60,3 63,5 63,5 24% 2% 

312611 - Medicamentos 46,2 57,4 57,9 61,6 61,6 25% 1% 

316212/9 - Reagentes/Out. Prod. 
Farm. 2,4 1,9 2,4 1,9 1,9 0% 26% 

31262 - Material consumo clínico 6 6,4 7,4 6,2 6,2 23% 16% 

31264 - Material consumo hoteleiro 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0% 33% 

31265 - Material consumo 
administrativo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5% 5% 

31266 - Material manutenção e 
conserv. 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0% 100% 

31 - Compras 55,3 66,25 68,4 70,3 70,3 24% 3% 

Fonte: GFC       M€ 

 

Importa assinalar que a estimativa de compras de medicamentos engloba uma previsão do 

volume de notas de crédito de acordo com o histórico e com o volume de compras, resultantes quer 

do acordo entre a APIFARMA e o Ministério da Saúde, quer de acordos realizados entre o IPOLFG e 

os principais fornecedores, previsão detalhada no capítulo do orçamento económico.  
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1.2. Orçamento de investimentos 

A proposta de Orçamento Financeiro para investimentos em 2021 é de 9.511.355€, que 

corresponde aos seguintes investimentos: 

i. Pagamento de investimentos do ano anterior, no valor de 1.300.000€, valor estimado 

de faturas em dívida no final do ano, relativas a investimentos concretizados em 2020;   

ii. Investimentos na modernização da rede e equipamentos informáticos, no montante de 

304.812€, com cofinanciamento já aprovado pelo Balcão 2020/SAMA – Projetos 

FEDER-000243 e FEDER-40602 iniciados em 2020; 

iii. Projeto de "Produção Centralizada de Água Quente e Água Gelada, Substituição 

elevadores, Isolamento térmico de cobertura e instalação de Parque Fotovoltaico", 

iniciado em 2018, no montante de 6.765.888€, investimento com cofinanciamento de 

95%. Para 2021 orçamentam-se 1.666.543€ dos quais 1.583.216€ relativos ao 

cofinanciamento aprovado pelo Balcão 2020/POSEUR, valor orçamentado como 

Despesa pela Agência de Coordenação do POSEUR, e os restantes 5% do investimento a 

suportar pela Receita Própria do IPOLFG; 

iv. Projeto de arquitetura do Novo Edifício para o Ambulatório, no valor de 1.500.000€, 

com autorização em curso; 

v. Obra de concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão 

administrativo, estimada em 100.000€; 

vi. Requalificação do Hospital de Dia de Adultos, no valor de 940.000€.  

vii. Remodelação do serviço de Anatomia Patológica, no valor de 1.200.000€. Este 

investimento e a requalificação do Hospital de Dia serão financiados por Receitas 

Próprias, relativas à receita de alienação de Imóveis em 2019, consignada pelo Conselho 

de Administração do IPOLFG a estes dois investimentos, bem como a receita 

proveniente dos 12 imóveis propriedade do IPOLFG que se encontram à data em 

processo de alienação. 

viii. Diversos investimentos, no valor global de 2.500.000€, dos quais 1.000.000€ em obras 

de beneficiação, imprescindíveis para garantir o normal funcionamento da atividade e 

1.500.000€ na substituição de pequenos equipamentos, com processos de aquisição a 

decorrer em 2021. 

O Plano de Investimentos continua a contemplar a construção de um novo Edifício para o 

Ambulatório, com um investimento total estimado de 45.000.000€, cuja execução já devia ter sido 

iniciada, aguardando-se as competentes autorizações. 
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Apresenta-se tabela resumo com os investimentos previstos para o triénio e respetivas fontes 

de financiamento: 

 

Tabela 15. Investimentos previstos para o triénio e respetivas fontes de financiamento 

Priorização Investimento 2019 
Orçamento 

2019 
Execução 
prevista 

2020 
Execução 
prevista 

2021 
Orçamento 

2022 
Orçamento 

2023 
Orçamento Financiamento 

n.a. 

Investimentos no ano 
anterior (apenas 
execução financeira no 
ano indicado) 

815.233 815.233 1.300.000 1.300.000 0 0 Receitas Próprias 

1 Obras Bloco 
Operatório 2.590.192 2.170.192 420.000 0 0 0 Capital Estatutário 

2 Requalificação do HD 
de adultos 500.000 0 0 940.000 0 0 Receitas Próprias 

consignadas 

3 Novo edifício para o 
ambulatório - Projecto 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

4 Novo edifício para o 
ambulatório 0 0 0 0 15.750.000 29.250.000 Plano Financiamento em 

construção 

5 
Aquisição de um 
Acelerador Linear para 
Radioterapia 

2.825.925 0 2.825.925 0 0 0 Receitas Próprias 

6 Registo Oncológico 
Nacional  110.116 110.116 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 

(56%) 

7 Nova central térmica / 
energética (POSEUR) 6.765.888 0 5.125.553 1.666.543 0 0 Cofinanciamento 

POSEUR (95%) 

8 Patologia Digital 197.036 197.036 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

9 

Obras diversas de 
Remodelação - 
pequenas intervenções 
corretivas de 
manutenção 

1.000.000 991.777 750.000 1.000.000 0 0 Receitas Próprias 

10 

Aquisição de 
Equipamentos 
Diversos < 
100.000,00€ - 
substituição de 
equipamentos 
obsoletos, de forma a 
garantir a continuidade 
de cuidados  

1.000.000 475.628 750.000 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

11 
Obras de remodelação 
da Anatomia 
Patológica 

689.000 0 0 1.200.000 0 0 Receitas Próprias 
consignadas 

12 

Concentração dos 
serviços de apoio 
técnico e 
administrativo no 
pavilhão administrativo 

100.000 0 0 100.000 0 0 Receitas Próprias 

13 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia 
- Inovação e 
Segurança (FEDER-
35437) 

368.120 368.120 212.615 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

14 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia 
+Próximo do Doente 
(FEDER-40602) 

0 0 461.361 99.648 122.567 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

15 

Capacitação e 
modernização das 
administrações e dos 
serviços públicos - 
SATDAP (FEDER-
000243) 

0 0 0 205.164 252.352 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

  Total 18.461.510 5.128.102 11.845.453 9.511.355 16.124.918 29.250.000   
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Novos Investimentos com expressão material3  

O IPOLFG tem previsto um investimento de 45 milhões de euros num novo edifício para o 

Ambulatório, investimento que se reveste de uma importância estratégica para a instituição para os 

próximos 15 a 20 anos. 

A atual dispersão dos serviços de ambulatório origina perda de eficiência, resultante de 

situações de duplicação de meios tanto técnicos, como humanos e obriga os doentes, em situações 

particularmente críticas, a fazerem longos percursos a pé pelo exterior e em condições muitas vezes 

adversas, ou à sua deslocação em ambulância no interior do recinto. 

A concentração num mesmo edifício de diversas valências constituirá um elemento facilitador 

dos processos assistenciais, de diagnóstico, terapêutica, investigação e ensino, promovendo a 

melhoria da eficiência, da segurança e incremento nas condições de atendimento aos doentes. 

O novo edifício permitirá a organização da atividade ambulatória em clínicas multidisciplinares 

por patologia, favorecendo uma abordagem mais eficiente e humanizada, com respostas integradas 

e dirigidas às necessidades de cada doente e dos seus cuidados específicos.  

Os princípios que presidem à elaboração deste projeto de investimento são os seguintes: 

• Centralidade no doente; 

• Eficiência e melhoria da estrutura e processos; 

• Adequação dos cuidados de saúde ao perfil das necessidades e à crescente procura de 

cuidados especializados em oncologia; 

• Concentração e partilha de recursos humanos e tecnológicos; 

• Diferenciação de circuitos entre doentes internados e doentes em ambulatório. 

Sobre este investimento foi efetuado um estudo de viabilidade económico-financeira pela 

NovaSBE, que se remete em anexo ao presente plano, com vista a facilitar o processo de homologação 

do PAO/ autorização do plano de investimentos contido. 

 

1.3. Orçamento de pessoal 

Os gastos com pessoal calculados para 2021 ascendem a 72,5M€ representando um acréscimo 

homólogo aproximado de 9M€ (+14%) e de 13M€ (+22%) face a 2019, traduzindo a concretização 

de admissões previstas no mapa de pessoal orçamentadas para 14 meses, conforme determinam as 

                                                                    
3 Com montante igual ou superior a 10 milhões de euros ou a 10% do orçamento do IPOLFG para o ano de 2020, de acordo 
com as Instruções sobre a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão 2020, divulgadas pela DGTF através do ofício-
circular 4208 de 24/10/2019. 
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regras de elaboração do Orçamento do Estado, previstas na circular nº 1399 da DGO, de 31 de julho 

de 2020.  

 

Tabela 16. Evolução de gastos com pessoal 

63 - Gastos com o Pessoal 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/2019) 
Variação %  
(2021/2020) Realizado Estimado Previsto Previsto Previsto 

631-Remunerações dos Órgãos 
sociais e de gestão 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0% 0% 

632-Remunerações de pessoal   47,6 50,9 58,1 53,5 53,5 22% 14% 

6321-Remunerações certas e 
permanentes 40 43,5 50,8 46,2 46,2 27% 17% 

6322-Abonos variáveis ou 
eventuais 7,6 7,4 7,3 7,3 7,3 -4% -1% 

633-Benefícios pós-emprego 0,1 0,07 0,07 0,07 0,07 -30% 0% 

634-Indemnizações 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0% 0% 

635-Encargos sobre remunerações 10,7 11,4 13,2 12,2 12,2 23% 16% 

636-Acidentes no trabalho e 
doenças profissionais 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0% 0% 

637-Gastos de ação social 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0% 0% 

638-Outros gastos com pessoal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0% 0% 

639-Outros encargos sociais 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0% 0% 

63-Gastos com o pessoal 59,5 63,5 72,5 66,9 66,9 22% 14% 

Fonte: GFC       M€ 

 

O IPOLFG procedeu à elaboração da proposta de mapa de pessoal para o ano 2020, aprovada 

pelo Conselho de Administração, o qual foi submetido à aprovação da Senhora Ministra da Saúde, em 

13 de agosto de 2020. 

O referido mapa foi elaborado com os pressupostos constantes no capítulo do Plano de Recursos 

Humanos. 

O aumento de encargos decorre do aumento do número de efetivos, bem como do 

reposicionamento remuneratório nas várias carreiras revistas ou recentemente criadas. As análises 

económicas, designadamente de custo benefício, serão apresentadas oportunamente, aquando da 

submissão dos pedidos de autorização, integrados em projetos. As análises, custo benefício, para 

substituição de recursos humanos não parecem trazer valor acrescentado, gerando 

constrangimentos ao bom funcionamento do hospital, já limitado pelo turn-over/integração.  
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Importa sublinhar a importância gestionária de aprovação do PAO e consequente delegação de 

competências para autorização de contratações no Conselho de Administração, conforme mapa de 

pessoal integrado no PAO. Esta medida, aparentemente simples, pode ser geradora de uma maior 

eficiência e quantificada monetariamente com poupanças significativas. 

 

Tabela 17. Evolução dos Gastos 2019/2023 

Evolução dos Gastos 
2021 2020 2019 Var. 2021/2019 Var. 2021/2020 

Previsão Estimativa Execução Valor % Valor % 

Gastos totais com pessoal (1)         
72.538.171    

        
63.515.080          59.541.436    12.996.735 22% 9.023.091 14,2% 

(a) Gastos com Órgãos Sociais 423.345    423.345    423.345    0 0% 0 0% 

(b) Gastos com Cargos de Direção 1.011.059    1.011.059    996.165    14.895 1% 0 0% 

(c ) Remunerações do Pessoal 71.103.767    62.080.676    58.121.926    12.981.840 22% 9.023.091 15% 
(i) Vencimento base + Sub Férias + 
Sub Natal 46.136.379    39.559.196    36.266.278    9.870.100 27% 6.577.182 17% 

(ii) Outros subsídios 7.256.624    7.356.624    7.602.340    -345.716 -5% -100.000 -1% 

(iii) Valorizações Remuneratórias 1.030.695    717.605    693.268    337.427 49% 313.090 44% 

(d) Benefícios pós-emprego 72.929    72.929    92.713    -19.784 -21% 0 0% 

(e ) Ajudas de custo 16.004    16.004    13.169    2.835 22% 0 0% 

(f) Restantes encargos 16.584.609    14.351.790    13.447.514    3.137.095 23% 2.232.819 16% 

(g) Rescisões/Indemnizações 6.527    6.527    6.644    -117 -2% 0 0% 

Gastos totais com pessoal (2) = (1) sem 
o impacto das medidas (iii) e (g) 71.500.949    62.790.948    58.841.524    12.659.425 22% 8.710.001 14% 

Fonte: GRH; GFC       € 

 

O mapa de pessoal submetido para 2021 prevê então um aumento em 156 efetivos face a 2020 

e de 445 efetivos face a 2019, incluindo o ajustamento ao número de profissionais previsto no plano 

de atividades e orçamento de 2020, considerando que não foi possível satisfazer, na sua totalidade, 

as necessidades de Recursos Humanos identificadas aquando da elaboração daquele plano como se 

apresenta na tabela seguinte e pelos motivos anteriormente referidos, com graves repercussões para 

o funcionamento do hospital e com reflexo nos gastos com subcontratação a FSE. 

Tabela 18. Evolução dos Recursos Humanos 2019/2021 

Evolução dos Efetivos 
2021 2020 2019 Var. 2021/2019 Var. 2021/2020 

Previsão Estimativa Execução Valor % Valor % 

Nº total RH (O.S.+ Cargos Direção 
+Trabalhadores) 2.302    2.146    1.857    445 24% 156 7% 

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) 4    4    5    -1 -20% 6 0% 

Nº Cargos Direção sem O.S. 
(número) 13    13    14    -1 -7% 15 0% 

Nº Trabalhadores sem Cargos 
Direção sem O.S. (número) 2.285    2.129    1.838    447 24% 1.391 7% 

Gastos com Dirigentes / Gastos com 
Pessoal  1% 2% 2%         

Fonte: GRH        
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1.4. Orçamento económico 

Orçamenta-se para 2021 um total de gastos de 179,5 M€, +7,6% (12,7M€) face ao estimado para 

2020 e +16,8% (25,8M€) face ao realizado em 2019, e um total de rendimentos de 161,9 M€, 

aumento em 6,4% (9,7M€) face ao estimado para 2020 e +13,4% (19,1M€) face ao realizado em 

2019. Assim, prevê obter-se em 2021 um resultado líquido de -17,6M€ e um EBITDA de -9,6M€. 

O EBITDA de -9,6M€ previsto para 2021 apresenta um relevante agravamento face ao EBITDA 

de -6,9M€ estimado para 2020 e face ao EBITDA de -3,4M€ registado no fecho de 2019. Este 

agravamento está relacionado, sobretudo, com o aumento de gastos relacionados com a pandemia 

de covid-19, que se estimam em 5,4M€ em 2020 como será detalhado num dos capítulos seguintes. 

A elaboração do Orçamento financeiro anual de um hospital do SNS é tradicionalmente um 

exercício de elevado risco. Considerando as contingências e pressupostos impostos para 2021, o 

cenário de dificuldade agrava-se e, tal como em anos anteriores, o desvio materialmente relevante 

face ao orçamento económico (aprovado e homologado com o contrato programa), que espelha um 

défice operacional, vem manter o cenário de forte restrição gestionária, muitas vezes promovendo 

medidas geradoras de ineficiência decorrente dos atrasos nas autorizações que implicam, pela 

urgência clínica das situações, o recurso a subcontratações.  

O EBIT previsto para 2020 é negativo em 17,6M€, valor igual ao previsto para o Resultado 

Líquido do Exercício, cuja comparação com o EBITBA de 9,6M€ se justifica principalmente pelo 

elevado valor de amortizações (previsão de 8,0M€).  

 

Tabela 19. Resultados 2019/2023 

Atividade Económica 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/2019) 
Variação %  
(2021/2020) Realizado Estimado Previsto Previsto Previsto 

EBITDA -3,4 -6,9 -9,6 0,3 0,3 -182% -39% 
Resultado operacional 
(EBIT) -10,9 -14,5 -17,5 -7,9 -7,9 -61% -21% 

Resultado líquido -10,9 -14,5 -17,5 -7,9 -7,9 -61% -21% 

Fonte: GFC        

 

As estimativas para os anos de 2022 e 2023, ainda que com elevada margem de risco, apontam 

para a convergência de um valor de EBITDA nulo / próximo do zero.  

Neste sentido, o valor base do Contrato-Programa, considerado no orçamento económico para 

2021, é de 151,8 M€, correspondendo a um aumento de 9% face ao valor do contrato de 2020 e 

aumento de 12% face ao valor final do contrato de 2019.  
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Sublinha-se que este valor permite conter parcialmente o elevado aumento de gastos estimados 

para 2021, ainda que sem permitir o equilíbrio económico (EBITDA nulo ou positivo) e sem gerar 

excedentes financeiros para investimento, o que se deve também à desativação do modelo de 

funcionamento. 

 

1.4.1. Gastos 

Orçamenta-se para 2021 um total de gastos de 179,5 M€, +7,6% (12,7M€) face ao estimado para 

2020 e +16,8% (25,8M€) face ao realizado em 2019. 

A estimativa de gastos apresentada nas tabelas seguintes tem subjacente um conjunto de 

pressupostos, cuja explicitação se menciona em cada rubrica. 

 

Consumos 

Estima-se um crescimento de 3% nos Consumos face a 2020 e de 24% face a 2019, considerando 

os seguintes pressupostos: 

 

Produtos Farmacêuticos 

A Estimativa para 2019 aponta para um valor total de consumos de Medicamentos de 57,9M€, 

o que representa um aumento homólogo de 1% (0,5 M€) e aumento de 25% (11,7M€) face a2019). 

Importa referir o custo obsceno dos medicamentos, aprovados em Portugal e cuja utilização é 

inevitável e que torna muito difícil a contenção administrativa desta rubrica, considerando a 

exigência clínica que se impõe. O valor orçamentado inclui a expectativa de recebimento de notas de 

crédito no âmbito dos acordos entre o Ministério da Saúde e a Apifarma bem como de outros 

protocolos e iniciativas promovidas pelo CA do IPOLFG, no sentido de reduzir o custo pelo volume 

associado à concentração destes medicamentos num hospital especializado em oncologia. 

A estimativa depende de fatores externos e imprevisíveis, como os créditos e suas datas, os 

financiamentos aprovados pelo INFARMED, a política do INFARMED referente ao acesso precoce e a 

implementação de novos medicamentos de preço crescente. 

Em 2020 houve algumas oportunidades de redução com genéricos, mas também ocorreu a 

aprovação de novas indicações relevantes em melanoma, mieloma, leucemias, entre outras, incluindo 

Car-T cells. Esta tendência não se deve alterar, até porque possivelmente é programada pelas 

entidades que comercializam medicamentos, i.e., o crescimento dos novos preços e opções ultrapassa 

sempre as poupanças geradas por genéricos. Acresce que a situação de Covid-19 não melhora o 
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cenário, porque força a introdução de opções orais em detrimento de intravenosas, frequentemente 

com aumento de custos e obriga a menor eficiência nos sistemas de distribuição para manter os 

doentes protegidos do ambiente hospitalar, com maior risco de desperdício, o que não se prevê 

alterar em 2021. 

A própria efetividade de alguns dos novos medicamentos leva a um aumento sustentado da 

despesa, na medida em que prolongam o tempo sob tratamento. 

A estimativa efetuada para final de 2020 tem por base a extrapolação aritmética dos consumos, 

de setembro a dezembro, com um volume estimado de NC de 19,3M€, projeção efetuada em linha 

com o peso do volume de NC sobre o total de consumos no ano de 2019, ano com contas já encerradas. 

Será expetável que o volume de NC continue a aumentar considerando que também tem vindo a 

aumentar o volume de Compras do IPOLFG, alicerçado ainda no facto de que efetivamente as NC têm 

vindo a aumentar de valor ano após ano. Contudo, a total falta de transparência na atribuição de NC 

torna este exercício muito arriscado. 

Assim, considerando que o IPOLFG tem pouco ou nenhum controlo na monitorização sobre a 

maioria das NC emitidas, que provêm do Acordo Apifarma, calculadas por essa entidade, a nossa 

estimativa inclui alguma prudência, mas poderá compensar eventuais aumentos efetivos de consumo 

até final do ano (superiores aos agora calculados).  

As estimativas globais para 2022 apontam para um crescimento anual médio na ordem dos 5%, 

incluindo a estimativa de manutenção dos acordos com a Apifarma e outros acordos de iniciativa do 

hospital, com vista à contenção de crescimento da despesa. 

 

Material de Consumo Clínico e outros consumíveis 

A previsão até final do ano foi efetuada pela extrapolação dos consumos a setembro, 

considerando a grande flutuação nos consumos ao longo do ano provocada pelo covid-19, em 

rubricas cujos gastos se têm vindo a manter relativamente constantes nos últimos anos. 

O Consumo Clínico aponta para um aumento de +16% (1M€) face a 2020 e de +23% (1,4M€) 

face a 2019.  

Para 2021 e 2022 a estimativa no Material de Consumo Clínico aponta para o regresso aos 

volumes de consumos pré-pandemia, o que ficará dependente da evolução que se venha a verificar 

durante o ano de 2021. 
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Tabela 20. Evolução dos Consumos 2019/2023 

61 - Matérias Consumo específico dos 
Serviços de Saúde 

2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  
(2021/2019) 

Variação %  
(2021/ 2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Produtos Farmacêuticos 48,6 59,3 60,3 63,5 63,5 24% 2% 

Medicamentos 46,2 57,4 57,9 61,6 61,6 25% 1% 

Reagentes/Out. Prod. Farm. 2,4 1,9 2,4 1,9 1,9 0% 26% 

Material consumo clínico 6 6,4 7,4 6,2 6,2 23% 16% 

Material consumo hoteleiro 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0% 33% 

Material consumo administrativo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5% 5% 

Material manutenção e conservação 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0% 100% 

Total 55,3 66,25 68,4 70,3 70,3 24% 3% 

Fonte: GFC       M€ 

 

Fornecimentos e Serviços 

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) têm como estimativa para 2021 um total de gastos 

de 29,9M€, o que representa uma variação de +3% (1M€), face a 2020 e de +2% (0,7M€), face a 2019.   

Estas estimativas resultam fundamentalmente de dois fatores: 

• Aumento dos gastos associados à covid-19, detalhados em capítulo próprio e, em 

sentido contrário 

• Medidas de poupanças de despesa incluídas no orçamento financeiro remetido para 

aprovação 

Os FSE apresentam assim uma estimativa de variações face a 2020 e 2019 bastante inferiores às 

que se registam nas outras duas rubricas de grande peso na estrutura de gastos do IPOLFG, 

medicamentos e pessoal, o que ficará dependente da concretização das referidas medidas. 

O Orçamento para 2021 foi elaborado com base na evolução esperada para a execução de 2020. 

 

Tabela 21. Evolução dos Fornecimentos e Serviços Externos 2019/2023 

 62 - Fornecimentos e Serviços 
Externos 

2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  
(2021/2019) 

Variação %  
(2021/2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

621 - Subcontratos e concessões 
de serviço 6 4,6 4,6 3,7 3,7 -23% 0% 

622 - Serviços especializados 12,5 13,9 15 11,6 11,6 20% 8% 

623 - Matérias de consumo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0% 0% 

624 - Energia e Fluídos 2,0 2,2 1,9 2,2 2,2 -5% -14% 
625 - Deslocações, estadas e 
transportes 6,1 5,6 5,7 5,6 5,6 -7% 2% 

626 - Serviços diversos 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 4% 4% 

622-Fornecimentos e serviços 29,2 28,9 29,9 25,6 25,6 2% 3% 

Fonte: GFC       M€ 
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Analisando por grandes rubricas:  

• Subcontratos – Está prevista uma redução de 23% (1,4M€) face a 2019, que irá 

depender em grande medida da execução da subcontratação de Radioterapia tem uma 

estimativa de 1,5M€, renovando-se esta medida de redução de gastos na expetativa que 

o 7º acelerador linear possa finalmente entrar em pleno funcionamento e provocar a 

redução deste gasto, desde que, mais uma vez, seja autorizado, atempadamente, o 

reforço de Recursos Humanos. Importa relembrar que o licenciamento concedido pela 

APA para o funcionamento do equipamento está dependente de contratação de vários 

profissionais;  

• Serviços Especializados – aumento em 8% face a 2020 e de 20% face a 2019, devido a 

aumento dos projetos e serviços de Informática e aumentos diretamente relacionados 

com o covid-19 (trabalhos especializados, vigilância e segurança, conservação e 

reparação e, sobretudo análises clínicas; 

• Materiais de Consumo – rubricas com pouca expressão, orçamenta-se a manutenção dos 

valores face ao executado em 2019; 

• Energia e Fluidos – é orçamentada uma redução em 14% face a 2020 e de 5% face a 

2019, considerando que os investimentos em curso financiados pelo POSEUR possam 

começar a gerar poupanças energéticas já a partir de 2021; 

• Deslocações, estadas e transportes – redução em 7% face a 2019, mas aumento em 2% 

face a 2020, por efeito do aumento do transporte de mercadorias (transporte de 

medicamentos para farmácias localizadas perto do local de residência dos doentes, 

evitando a sua deslocação ao IPOLFG, como medida de prevenção da propagação do 

covid-19) e redução para 2021 do Transporte de Doentes, uma das medidas de 

contenção de gastos orçamentada para 2021;  

• Serviços diversos – variação de +4% quer face a 2020 quer face a 2019, variação 

diretamente relacionada com o covid-19 e devida ao aumento de despesas com limpeza 

e higiene e rendas. 

 

As Medidas de Eficiência Orçamental submetidas com o Orçamento Financeiro para 2021, atrás 

referidas, abrangem diversas rubricas de Fornecimentos e Serviços: 

• Internalização dos testes de "Pesquisa de RNA do vírus SARS-CoV-2 por PCR em tempo 

real", obtendo-se poupanças por via do menor custo unitário e maior celeridade no 

diagnóstico, em comparação com a realização no INSA ou num prestador privado, com 

impacto estimado em 2,5M€ em 2021 (ainda que seja uma nova despesa); 
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• Redução da subcontratação de Radioterapia, através do aumento da capacidade 

instalada para 7 Aceleradores Lineares, com impacto de 0,5M€ em 2021. Medida já 

inscrita no Orçamento para 2020, mas adiada por dois motivos: i) O licenciamento da 

APA só foi obtido em abril 2020, processo iniciado em inícios de 2019; ii) Ainda não 

foram reunidas as condições para concretizar as contratações de Recursos Humanos 

indispensáveis para o funcionamento do equipamento e dos estantes equipamentos do 

serviço de forma a esgotar previamente a capacidade instalada de radioterapia; 

• Aquisição de equipamento de biodescontaminação, permitindo poupanças na aquisição 

de serviços ao exterior, com impacto estimado em 0,1M€ em 2021. Assume maior 

relevância pelo aumento das descontaminações que é necessário efetuar por causa do 

covid-19. 

O capítulo sobre o Plano de Redução de Gastos, inscrito neste plano em cumprimento das 

instruções da DGTF, contém o detalhe sobre a evolução esperada de outras rubricas. 

O orçamento de FSE inclui os gastos com a frota automóvel do IPOLFG, com um peso pouco 

significativo na estrutura de gastos, no qual se tem vindo a registar reduções nos últimos anos, com 

a venda de 4 viaturas e entrada por doação-herança de uma viatura, cuja estimativa é a que se 

apresenta:  

 

Tabela 22. Gastos com Frota Automóvel 2019/2023 

MARCA E 
MODELO MATRICULA Ano  

Aquisição TIPO 
2019 2020 2021 2022 2023 Var 

2021/2019 
Var 

2021/2010 Observ. 
Executado Previsto Previsto Previsto Previsto % % 

VOLVO 05-05-XN 2005 LIGEIRO 
PASSAGEIROS 137    -      -      -      -      -100%   (*) 

FIAT DUCATO 12-43-FV 1995 LIGEIRO 
MERCADORIAS 89    -      -      -      -      -100%   (**) 

AUDI 61-BN-65 2006 LIGEIRO 
PASSAGEIROS 1.466    1.466    1.466    1.466    1.466    0% 0%   

AUDI 07-JT-59 2017 LIGEIRO 
PASSAGEIROS 2.622    2.622    2.622    2.622    2.622    0% 0% 

Doação 
em 

2017 
MERCEDES 
BENZ 48-61-QT 2000 PESADO 

PASSAGEIROS 354    -      -      -      -      -100%   (**) 

OPEL 
COMBO 32-20-TP 1999 LIGEIRO 

MERCADORIAS 983    983    983    983    983    0% 0%   

MERCEDES 
BENZ 87-24-UH 1998 LIGEIRO 

MERCADORIAS 4.723    4.723    4.723    4.723    4.723    0% 0%   

MERCEDES 
SPRINTER 34-05-ZH 2004 LIGEIRO 

MERCADORIAS 5.253    5.253    5.253    5.253    5.253    0% 0%   

RENAULT W 00-NL-90 2013 MISTO 
MERCADORIAS 3.122    3.122    3.122    3.122    3.122    0% 0%   

      TOTAL   18.750    18.169    18.169    18.169    18.169    -3% 0%   

Fonte: GFC           € 
(*) Em processo de Alienação         

(**) Alienado           
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A tabela acima inclui todos os gastos com amortizações, taxas, impostos, inspeções periódicas, 

seguros, portagens, combustíveis, pneumáticos, manutenção e reparação.  

Nenhuma das viaturas regista encargos com rendas, para os períodos em referência. 

 

Recursos Humanos 

O valor dos gastos com pessoal estimado para 2021 regista um aumento homólogo aproximado 

de 9M€ (14%) e de 13M€ (27%) face a 2019, traduzindo a concretização de admissões previstas no 

mapa de pessoal, orçamentadas para 14 meses, conforme determinam as regras de elaboração do 

Orçamento do Estado, previstas na circular nº 1399 da Direção Geral do Orçamento. 

O detalhe dos valores orçamentados está apresentado no ponto 1.3 deste capítulo e a justificação 

para o mapa de pessoal proposto à tutela está detalhada no ponto 1.6 do capítulo II. 

  

Outras Rubricas de Gastos 

Nas restantes rubricas de gastos, destaca-se a estimativa de aumento dos gastos de Depreciação 

e Amortização, na sequência dos investimentos efetuados nos últimos anos. 

 

Tabela 23. Outras Rubricas de Gastos 2019/2023 

Outros Gastos 
2019 2020 2021 2022 2023 

Variação %  
(2021/ 2019) 

Variação 
%  

(2021/ 
2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

64 - Gastos de depreciação e 
amortização 7,5 7,6 8,0 8,2 8,2 7% 5% 

65 e 67-Imparidades e Provisões  0,4 0,03 0,1 0,1 0,1 -75% 233% 

68-Outros gastos e perdas 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -67% 0% 

69-Gastos e perdas por juros e outros 
encargos 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 -90% 0% 

Fonte: GFC       M€ 

 

Para 2020 orçamentam-se: 

Gastos de Depreciação e Amortização – orçamentados 8,0M€, que representam um aumento 

de 5% face a 2020 e de 7% face a 2020, no pressuposto de execução do Plano de Investimentos. 

Provisões – estimativa de 30.000€, relativa a reforço de provisões para processos judiciais. O 

reforço corresponde a um valor médio provisionado por processo. As provisões têm vindo a baixar 

por via da redução de processos em tribunal, orçamenta-se por prudência. 
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Imparidades – estimativa de 150.000€ em linha com os anos anteriores, corresponde a 

imparidades em existências e dívidas a terceiros. 

Outros gastos e perdas – rubrica para registo dos gastos não enquadráveis nas restantes 

rubricas, orçamentam-se 500.000€ em linha com os valores históricos. 

Estes valores mantêm-se constantes para 2022 e 2023 exceto quanto às depreciações e 

amortizações, que se prevê continuem a aumentar tendo em conta o plano de investimentos para o 

triénio 2021/2023.  

 

1.4.2. Rendimentos 

A estimativa de rendimentos foi elaborada tendo em conta a identificação das necessidades 

crescentes da procura e o processo de contratualização em curso com a ARSLVT. 

Em relação ao valor das Prestações de Serviços importa destacar os seguintes aspetos: 

• O IPOLFG tem promovido investimentos que permitem aumentar a capacidade 

instalada, o que fica dependente da capacidade de contratar e reter recursos humanos 

para utilização plena dessa capacidade. Ainda assim, importa reforçar o número de atos, 

não captados pelo modelo de contratualização que a atual abordagem da medicina na 

área da oncologia implica, designadamente na área da pneumologia, gastrenterologia e 

medicina nuclear que são francamente mais exigentes e consumidores de recursos, não 

sendo captadas pelo modelo de financiamento e que explicam plenamente o défice 

operacional registado; 

• Acresce a ausência de adequação e atualização dos preços da atividade realizada do 

contrato programa, em conformidade com o crescimento do custo de mercado. O 

avanço da tecnologia medicamentosa, como novos medicamentos e utilização de 

medicamentos muito caros em novas indicações terapêuticas particularmente na área 

da hematologia e transplantação de medula e em outros meios de diagnóstico e 

tratamento, como é o caso dos PET com gálio e dos tratamentos de medicina nuclear 

com lutécio, contribuem para justificar o referido défice.  

Por estes motivos, a proposta de CP para 2021 inclui um montante de Convergência de 18,0M€, 

orçamentado em Transferências e subsídios correntes obtidos. 

Nas restantes rubricas de rendimentos os valores foram orçamentados considerando os 

pressupostos históricos da atividade. 

Os Rendimentos estimados para 2020 totalizam 152,2M€, dos quais 139,8M€ relativos ao 

Contrato-Programa (CP), numa estimativa de cumprimento integral do valor contratualizado. Este 
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total representa uma variação homóloga de +2% nas Prestações de Serviços, que se deve 

fundamentalmente ao valor superior do CP em 2020 face a 2019 (+3,3%, aumento em 4,5M€). 

 

Tabela 24. Rendimentos 2019/2023 

Rendimentos 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/ 2019) 
Variação %  

(2021/ 
2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

704 - Taxas Moderadoras 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 17% 0% 

71 - Vendas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0% 0% 

72 - Prestações de Serviços 126,6 129,5 139,0 140,9 140,9 10% 7% 

72011 - SNS Contrato-Programa 123,5 125,2 133,8 135,6 135,6 8% 7% 

72012 - SNS Programas Verticais 1,4 2,4 2,8 3,1 3,1 100% 17% 

72013 - Outras Entidades 
Responsáveis 1,7 1,9 2,4 2,2 2,2 41% 26% 

75 - Subsídios e Transf Correntes 
Obtidos 7,2 18,2 18,5 17,3 17,3 157% 2% 

76 - Reversões 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 4,3 3,9 3,8 4,8 4,8 -12% -2% 

7812 - Arrendamento de espaços 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 50% 0% 

7819 - Específicos do Sector da 
Saúde 1,1 1,2 1,4 1,7 1,7 27% 17% 

782 - Descontos pronto pagamento 
obtidos 0,10 0,06 0,1 0,1 0,1 0% 67% 

787 - Rendimentos em invest não 
financeiros 1 0,1 0,1 0,3 0,3 -90% 0% 

788 - Outros - inc Imputação 
subsídios investimento 1,9 2,2 1,9 2,4 2,4 0% -14% 

79 - Juros e dividendos 0,02 0 0,02 0,02 0,02 0%   

Total Rendimentos 138,7 152,3 162,0 163,6 163,6 17% 6% 

Fonte: GFC       M€ 

 

O Orçamento para 2021 parte dos seguintes pressupostos: 

O valor proposto para o Contrato Programa de 2021 é de 151,8M€, representando um aumento 

de 9% (+12M€) face ao Contrato Programa de 2020 e de 12% (+16,5M€) face ao Contrato Programa 

de 2019. Este valor inclui uma verba de Convergência de 18M€ destinada a cobrir os custos de 

contexto que têm que ser reconhecidos pelas entidades tutelares. 
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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 2021, cujo 

adiantamento de tesouraria, conforme informado pela ACSS serão 143.732.234€, o 

valor de 151.789.736€ corresponde aos rendimentos estimados para garantir o 

financiamento mínimo da atividade prevista em sede de Contrato-Programa e inscritos 

no orçamento económico (demonstração de resultados); 

ii. Rendimentos no âmbito de Programas Verticais, 2.780.978€, por via das obras de 

remodelação da Unidade de Transplantação Medular, as quais permitirão aumentar a 

capacidade de realização de Transplantes para um mínimo expectável de 120 

transplantes por ano, aumento em 25% face à capacidade atual e, em conformidade, 

aumentar a receitas com os Incentivos a Transplantes - importa reforçar que esta 

medida está muito dependente da capacidade para reter recursos humanos, 

principalmente enfermeiros e assistentes operacionais que permita capacitar o IPO de 

condições de segurança para a manutenção  da totalidade dos quartos de isolamento da 

UTM em funcionamento (investimento recente de cerca de 1M€); 

iii. Faturação emitida a outras entidades responsáveis, incluindo outras entidades do SNS 

(2.335.556€), em linha com o valor estimado para 2020, apenas com aumento no 

volume de PET a faturar por via do aumento de atividade (introdução das terapêuticas 

de PET com Lutécio); 

iv. Rendimentos específicos do setor da Saúde e rendimentos suplementares que incluem 

rendimentos no âmbito de projetos de investigação clínica, inscrições e patrocínios de 

eventos científicos e ações de formação e receitas com ensaios clínicos, receitas do 

parqueamento do recinto do hospital, arrendamento de espaços para bares e refeitório, 

entre outros, no montante global de 3,8 M€. Inclui, também, cerca de 1,9 M€ relativo à 

imputação a rendimentos de subsídios e transferências para investimentos, 

reconhecidos ao ritmo das amortizações dos bens subsidiados. 

Foi definida uma medida para maximização de receitas no ano de 2021, inscritas nas Iniciativas 

de Eficiência do orçamento financeiro, em conjunto com as iniciativas de redução de gastos já 

referidas: 

Tabela 25. Medidas de Maximização de Receitas em 2020 

Aumento da produtividade 
dos serviços 

Estimativa do impacto 
orçamental (M€) Descrição 

Recente requalificação da Unidade de 
Transplantação de Progenitores 
Hematopoiéticos (UTM) 

1,0 
Aumento de 95 transplantes estimados em 2020 para 120 previstos para 
2021. Este aumento decorre da remodelação e ampliação do serviço de 
UTM e permite estimar um aumento de Rendimentos na ordem de 1M€ 
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1.4.2. Demonstração de resultados 

Considerando o já referido atrás relativamente aos gastos e aos rendimentos, o EBITDA 

estimado para 2010 é de -9,6M€ para um Resultado Líquido de -17,6M€, justificado pelo valor das 

amortizações e depreciações. Esta estimativa mantém um EBITDA negativo, justificado 

fundamentalmente pelo: 

• Continuado aumento do consumo de Medicamentos de elevado preço; 

• Aumento significativo do Material de Consumo Clínico (COVID-19), rubrica que se tem 

mantido relativamente constante nos últimos anos; 

• Aumento dos Gastos com Pessoal, resultante do aumento do n.º de efetivos e também 

de revalorizações remuneratórias e outras medidas decididas pelo Governo;  

• Despesas adicionais decorrentes da pandemia covid-19, que têm um impacto estimado 

de 5,4M€ em 2020 e 2,7M€ em 2021 conforme é detalhado em capítulo autónomo; 

• Aumento do valor proposto para o Contrato Programa 2021, face ao Contrato Programa 

2020, que ainda assim não compensa o aumento estimado nos gastos. 

A descriminação por rubricas da Demonstração Resultados é apresentada na tabela seguinte. 

 

Tabela 26. Demonstração de Resultados 

Demonstração de Resultados 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/ 2019) 
Variação %  
(2021/ 2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Impostos, contribuições e taxas 563.714 675.007 700.000 609.194 609.194 24% 4% 

Vendas 622 1.000 1.000 1.000 1.000 61% 0% 

Prestações de serviços 126.354.543 129.449.005 138.946.270 140.993.795 140.993.795 10% 7% 
Transferências e subsídios 
correntes 11.568.696 18.196.694 18.500.000 17.350.000 17.350.000 60% 2% 

Custo matérias consumidas -55.299.703 -66.233.814 -68.354.979 -70.229.196 -70.229.196 24% 3% 

Fornecimentos e Serviços Externos -29.267.224 -28.898.803 -29.952.836 -25.687.665 -25.687.665 2% 4% 

Gastos com Pessoal -59.541.436 -63.515.080 -72.538.171 -66.900.134 -66.900.134 22% 14% 
Imparidades e Provisões 
(aumentos/reduções) -321.570 -30.000 -180.000 -30.000 -30.000 -44% 500% 

Outros rendimentos e ganhos 4.071.051 3.946.558 3.795.000 4.659.906 4.659.906 -7% -4% 

Outros gastos e perdas -1.518.435 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -67% 0% 

EBITDA -3.389.743 -6.909.434 -9.583.716 266.900 266.900 183% 39% 
Gastos/reversões de depreciação e 
amortização -7.512.888 -7.603.850 -7.984.043 -8.223.564 -8.223.564 6% 5% 

Resultado Operacional (EBIT) -10.902.631 -14.513.284 -17.567.759 -7.956.664 -7.956.664 61% 21% 
Juros e rendimentos similares 
obtidos 49.424 0 0 0 0 -100%   

Juros e rendimentos similares 
suportados -63.381 -250 -250 -250 -250 -100% 0% 

Resultado Antes de Impostos -10.916.587 -14.513.534 -17.568.009 -7.956.914 -7.956.914 61% 21% 

Imposto sobre o rendimento -5.888 -5.000 -5.000 -5.000 -4.999 -15% 0% 

Resultado Líquido do Período -10.922.476 -14.518.534 -17.573.009 -7.961.914 -7.961.913 61% 21% 

Fonte: GFC       € 
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1.4.3. Balanço previsional 

Estima-se para 2021 um Ativo Líquido de 175,8 M€, para um Fundo Patrimonial de 38,4M€ e 

um Passivo de 137,4 M€.  

O Balanço Previsional para 2021 apresenta uma diminuição do Ativo Não Corrente, por via do 

volume de investimentos orçamentado ser inferior ao volume de amortizações. Estima-se, por outro 

lado, um aumento do Ativo Corrente por via do projetado aumento das “Outras contas a receber”, em 

linha com o aumento estimado dos “Adiantamentos de Clientes” no lado do Passivo. Estes valores 

estão relacionados com o diferencial entre o valor do Contrato Programa e os adiantamentos 

recebidos anualmente, que provocam uma empolação dos valores quer do Ativo quer do Passivo. 

 

Tabela 27. Balanço – Ativo 

Balanço - Ativo 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/ 2019) 
Variação %  
(2021/ 2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Ativo não corrente 70.141.752 71.278.423 69.589.666 94.138.230 123.463.230 -1% -2% 

  Ativos fixos tangíveis 68.600.054 69.516.363 67.543.675 91.517.239 120.767.239 -2% -3% 

  Propriedades de investimento 796.179 796.179 0 0 0 -100% -100% 

  Ativos intangíveis 531.371 659.916 1.659.916 2.159.916 2.159.916 212% 152% 

  Outros ativos financeiros 214.147 305.965 386.075 461.075 536.075 80% 26% 

Ativo corrente 83.479.842 97.881.963 106.225.125 118.667.137 125.167.137 27% 9% 

  Inventários 7.220.909 5.945.143 5.945.143 6.598.643 6.598.643 -18% 0% 
  Clientes, contribuintes e 
utentes 28.416.132 32.923.838 32.673.309 35.673.309 37.173.309 15% -1% 

  Estado e Outros Entes Públicos 451.484 462.307 462.307 451.484 451.484 2% 0% 

  Outras contas a receber 44.088.980 57.332.915 65.926.607 75.926.607 80.926.607 50% 15% 

  Diferimentos 2.760 2.094 2.094 2.094 2.094 -24% 0% 

  Outros ativos financeiros 0 0 0 0 0     

  Caixa e depósitos 3.299.577 1.215.666 1.215.666 15.000 15.000 -63% 0% 

Ativo Total 153.621.594 169.160.386 175.814.791 212.805.367 248.630.367 14% 4% 
Fonte: GFC             € 

 

O Fundo Patrimonial tem variações estimadas por via do Resultado Líquido negativo estimado 

para 2021, pela transferência para Resultados Transitados do Resultado Líquido negativo de 2020 e 

pelo aumento das Outras Variações no Património Líquido, devido aos movimentos estimados nos 

Subsídios e transferências para investimentos e nas Doações. 

De referir que as projeções para 2022 e 2023 apontam para um total de Património Líquido 

inferior a metade do Capital. 
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Estima-se um aumento do Passivo em 17% (20, 3M€) face a 2020, por via do diferencial entre a 

projeção do desempenho económico e o orçamento financeiro (aumento dos adiantamentos de 

clientes e das dívidas a fornecedores). 

A principal fonte de receitas mensal do hospital é o adiantamento do contrato-programa, cujo 

valor fixado para 2021, embora superior ao recebido em 2020 é, ainda, claramente insuficiente para 

cobrir os gastos/ despesas estimadas para o período. 

O aumento das dívidas a Fornecedores e das Outras Contas a Receber resulta do diferencial entre 

o orçamento económico e o orçamento financeiro, como anteriormente referido. 

 

Tabela 28. Balanço – Património Líquido e passivo 

Balanço - Património Líquido e 
Passivo 

2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  
(2021/ 2019) 

Variação %  
(2021/ 2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Património Líquido 61.825.449 52.079.418 38.423.491 32.324.853 25.862.940 -38% -26% 

  Património/ Capital 66.900.000 66.900.000 66.900.000 66.900.000 66.900.000 0% 0% 

  Reservas 29.684.667 29.684.667 29.684.667 29.684.667 29.684.667 0% 0% 

  Resultados Transitados -38.876.070 -46.269.481 -59.220.934 -76.793.942 -84.755.857 52% 28% 
  Outras variações no património 
líquido 15.039.327 16.282.766 18.632.766 20.496.043 21.996.043 24% 14% 

  Resultado líquido do período -10.922.476 -14.518.534 -17.573.009 -7.961.914 -7.961.913 61% 21% 

Passivo 91.796.145 117.080.968 137.391.301 180.480.513 222.767.427 50% 17% 

Passivo não corrente 402.442 5.063.531 6.555.039 6.949.351 6.979.351 1529% 29% 

  Provisões 317.259 347.259 377.259 407.259 437.259 19% 9% 

Financiamentos Obtidos 85.183 4.716.273 6.177.780 6.542.092 6.542.092 7152% 31% 

Passivo Corrente 91.393.704 112.017.437 130.836.262 173.531.162 215.788.076 43% 17% 

  Fornecedores 41.602.660 40.058.272 51.752.869 53.252.869 53.252.869 24% 29% 
  Adiantamentos de clientes, 
contribuintes e utentes 33.158.260 51.660.229 69.660.229 89.660.229 109.660.229 110% 35% 

  Estado e Outros Entes Públicos 2.100.917 3.216.337 3.216.337 2.525.219 2.525.219 53% 0% 

  Fornecedores de investimento 809.793 1.300.000 1.300.000 22.695.461 44.412.761 61% 0% 

  Outras contas a pagar 13.721.408 15.781.349 4.905.577 5.396.134 5.935.748 -64% -69% 

  Diferimentos 666 1.249 1.250 1.250 1.250 88% 0% 
Total do Património Líquido e 
Passivo 153.621.594 169.160.386 175.814.792 212.805.366 248.630.367 14% 4% 

Fonte: GFC             € 

 

As previsões para 2022 e 2023 estão em linha com o previsto para 2021, embora com elevado 

grau de incerteza, uma vez que o orçamento financeiro tem um horizonte temporal de um ano, 

privilegiando-se o princípio da prudência na elaboração destas previsões e sobretudo considerando 

o estado de pandemia que está em curso à data de elaboração destas previsões. 
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1.4.4. Demonstração de fluxos de caixa 

Para 2021, estão previstos fluxos positivos nas Atividades Operacionais e de Financiamento, 

para financiamento das Atividades de Investimento, cujos pagamentos estimados têm em linha de 

conta o Orçamento de Investimentos, apresentado em capítulo anterior. 

A estimativa apresentada está em linha com o orçamento financeiro submetido à DGO, com o 

detalhe apresentado no capítulo 1.6. 

 

Tabela 29. Demonstração de Fluxos de Caixa 

Demonstração de Fluxos de Caixa 2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  
(2021/2019) 

Variação %  
(2021/2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

  Fluxos de caixa das Atividades Operacionais               

Recebimentos de Clientes 138.096.136 147.568.255 146.658.909 152.728.001 152.728.002 6% -1% 

Pagamentos a Fornecedores -90.779.070 -83.259.191 -71.540.483 -67.715.496 -58.152.868 -21% -14% 

Pagamentos ao Pessoal -58.651.135 -61.857.688 -72.538.171 -72.538.171 -66.900.134 24% 17% 

Caixa gerada pelas operações -11.334.069 2.451.376 2.580.255 12.474.334 27.675.000 -123% 5% 

Outros recebimentos/pagamentos 81.989 160.137 766.345 150.000 150.000 835% 379% 

  Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais -11.252.080 2.611.513 3.346.600 12.624.334 27.825.000 -130% 28% 

  Fluxos de caixa de Atividades de Investimento             

  Pagamentos respeitantes a (-): -5.399.309 -15.778.392 -9.511.355 -16.325.000 -29.825.000 76% -40% 

  Investimentos Financeiros -77.689 -80.725 -75.000 -75.000 -75.000 -3% -7% 

Ativos Fixos Tangíveis -4.883.456 -15.197.667 -8.762.379 -15.750.000 -29.250.000 79% -42% 

Ativos Intangíveis -438.164 -500.000 -673.976 -500.000 -500.000 54% 35% 

  Recebimentos provenientes de (+): 3.292.382 2.176.324 4.090.845 1.500.000 1.000.000 24% 88% 

Ativos Fixos Tangíveis 61         -1   

Propriedades de Investimento 1.882.332   2.920.150     55%   

Subsídios ao Investimento 1.409.513 2.176.324 1.170.695 1.500.000 1.000.000 -17%   

Juros e rendimentos similares 476         -100%   

Transferências de Capital               

  Fluxos de Atividades de Investimento -2.106.927 -13.602.068 -5.420.510 -14.825.000 -28.825.000 157% -60% 

  Fluxos de Atividades de Financiamento           #DIV/0!   

  Recebimentos provenientes de (+): 13.575.502 8.907.645 2.073.910 1.000.000 1.000.000 -85% -77% 
Realizações de capital e outros instrumentos de 
capital 13.155.466 3.529.064 0 0 0 -100% -100% 

Financiamentos obtidos 0 4.878.581 1.573.910 0 0     

Subsídios e Doações 420.036 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 19% 0% 

  Pagamentos respeitantes a (-): -63.381 -1.000 0 0 0 -100% -100% 

  Juros e Custos Similares -63.381 -1.000 0 0 0 -100% -100% 

  Fluxos de Atividades de Financiamento 13.512.121 8.906.645 2.073.910 1.000.000 1.000.000 -85% -77% 

  Variação de Caixa e seus equivalentes 153.115 -2.083.910 0 -1.200.666 0 -100% -100% 

  Caixa no início do período 3.146.462 3.299.577 1.215.666 1.215.666 15.000 -61% -63% 

  Caixa no fim do período 3.299.577 1.215.666 1.215.666 15.000 15.000 -63% 0% 

Fonte: GFC       € 
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1.5. Plano de redução de gastos 

Os gastos operacionais estimados para 2021 refletem os valores mínimos necessários para 

garantir a atividade do IPOLFG. 

A tabela seguinte regista a evolução desde 2019 e a previsão de Gastos Operacionais para 2021, 

os quais apresentam um aumento em 18,6% (26,7M€) face ao ano de 2019. Este aumento é devido 

sobretudo aos Consumos de Medicamentos, que se estima aumentem 25,2% (11,7M€) e às Despesas 

com Pessoal, com um aumento de 13,0% (13,0M€). 

Estima-se um aumento de 10% (12,7M€) no Volume de Negócios (VN), o que faz com que o rácio 

do peso dos Gastos sobre o VN se deteriore face a 2019, de 114% para 122%.  

 

Tabela 30. Evolução de Gastos 2019/2021 

PRC 
2021 2020 2019 Var. 2021/2019 

Previsão Estimativa Execução Valor % 
(1) CMVMC             68.354.979                66.233.814    55.299.703    13.055.276    23,6% 

(2) FSE              29.952.836               28.898.803    29.267.224    685.612    2,3% 

(3) Gastos com Pessoal 72.538.171                63.515.080    59.541.436    12.996.734    21,8% 

(4) Gastos Operacionais (a) = (1) + (2) + (3)   170.845.986     158.647.698        144.108.364     26.737.622    18,6% 
(5) Volume de Negócios (VN)   139.647.270       130.125.012        126.918.879      12.728.391    10,0% 

Subsídios à Exploração              18.500.000    18.196.694    11.568.696    6.931.304    59,9% 

Indemnizações compensatórias 6.527    6.527    6.644      

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) 122% 122% 114%   7,7% 

(7) Deslocações e alojamento (valor) 85.000    85.000    82.265  2.735  3,3% 

(8) Ajudas de custo (valor) 16.004    16.004    13.169  2.835  21,5% 

(9) Gastos com frota automóvel (valor) 18.169    18.169    18.750  -581  -3,1% 

(7) + (8) + (9)           119.173              119.173               114.184              4.989    4,4% 
Gastos com contratações de estudos, pareceres, 
projetos e consultoria (valor) -      -      -         

Fonte: GFC    
 € 

 

Como se verifica, pelos valores apresentados na tabela seguinte, o contrato-programa com o SNS 

tem sofrido várias oscilações nos últimos anos, estimando-se atingir em 2021 uma variação de +12% 

face ao valor do contrato-programa para 2019, sendo este o valor que o IPOLFG irá propor como 

valor mínimo à ARSLVT.  

Pelo contrário, nos consumos, caso se verificasse o cumprimento administrativo e estrito do 

Protocolo entre o Ministério da Saúde e a APIFARMA – “de não crescimento da despesa com 

medicamentos”, registariam uma redução de 25% no mesmo período. Na realidade o crescimento é 

muito expressivo, ascendendo a 15,8M€ (reais) nos últimos 3 anos e de 11,6M€ se for deduzido o 

valor das notas de crédito registadas. 
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Tabela 31. Evolução comparativa dos Contratos-Programa e Consumos de Medicamentos 

PRC 
2021 2020 2019 Var. 2021/2019 

Previsão Estimativa Execução Valor % 

Contrato-Programa SNS 151.789.736    139.751.150    135.289.216    16.500.520    12% 

CMVMC Medicamentos 57.894.016    57.426.937    46.233.800    11.660.216    25% 

CMVMC Sem Medicamentos 10.460.963    8.806.877    9.065.903    1.395.060    15% 

Fonte: GFC     € 

 

Na proposta de orçamento para 2021, foram inscritas as seguintes medidas para redução de 

gastos: 

Tabela 32. Medidas de redução de gastos em 2020 

Ganhos de eficiência Estimativa impacto  
orçamental (M€) Descrição 

Aquisição de equipamento de 
biodescontaminação -0,1 

Aquisição de equipamento de biodescontaminação, permitindo poupanças na 
aquisição de serviços ao exterior. Assume maior relevância pelo aumento das 
descontaminações que é necessário efetuar por causa do covid-19. 

Internalização dos testes de 
"Pesquisa de RNA do vírus SARS-
CoV-2 por PCR em tempo real" 

-2,5 

Internalização dos testes de "Pesquisa de RNA do vírus SARS-CoV-2 por PCR em 
tempo real", obtendo-se poupanças por via do menor custo unitário e maior 
celeridade no diagnóstico, em comparação com a realização no INSA ou num 
prestador privado. 

Redução da subcontratação de 
Radioterapia  -0,5 

Redução da subcontratação de Radioterapia, através do aumento da capacidade 
instalada para 7 Aceleradores Lineares. Medida já inscrita no Orçamento para 2020 
mas adiada por dois motivos: i) O licenciamento da APA só foi obtido em abril 2020, 
processo iniciado em inícios de 2019; ii) Ainda não foram reunidas as condições para 
concretizar as contratações de Recursos Humanos indispensáveis para o 
funcionamento do equipamento em completas condições de segurança, de acordo 
com a recomendação inscrita no licenciamento do 7º equipamento, pela APA. 

 

1.6. Orçamento financeiro  

A proposta de Orçamento Financeiro submetida para 2021 ascende a 153,8M€, das quais 

151,8M€ de orçamento corrente e 2,0M€ de orçamento para projetos de investimento cofinanciados. 

A dívida estimada a transitar de 2020 para 2021 é de 39,1M€, o que irá consumir cerca de 25% 

dos recursos financeiros de 2021. Esta estimativa foi efetuada tendo em conta a dívida acumulada a 

31 julho 2020 e tendo em conta a receita e despesa estimada para o 4º trimestre 2020, de acordo 

com a estimativa de cumprimento do Orçamento Financeiro 2020. Não foram estimadas quaisquer 

receitas adicionais até final do ano, por não dispormos, a esta data, de nenhuma informação   que nos 

permita inscrever receita adicional. 

As necessidades reais do IPOLFG para 2021 estimam-se em 215M€, que seria o valor necessário 

para cobrir todos os compromissos a assumir no ano e que correspondem a: 

• 39,1M€ de dívida transitada de 2020 

• 166,4M€ de despesas correntes previstas para 2021 

• 9,5M€ do plano de investimentos para 2021 
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Como referido acima, a estimativa de orçamento para 2021 é de 153,8M€ e inclui os montantes 

informados pela ACSS de 143,7M€ de Adiantamentos do Contrato Programa e 0,7M€ referente a 

Programas Verticais. Neste contexto, estima-se um volume de dívida de 61,2M€ para o final de 2021, 

que corresponde à diferença entre as necessidades reais estimadas e o orçamento financeiro a 

submeter. 

De acordo com as instruções da DGO está assegurado o equilíbrio orçamental do Projeto de 

Orçamento, ou seja, o saldo entre receitas e despesas é nulo. Ainda de acordo com as normas da DGO, 

não pode ser considera a utilização de saldos de gerência, pelo que o saldo de disponibilidades em 

Caixa e Bancos estimado para o final de 2020 não é incluído na proposta de orçamento financeiro 

para 2021, prevendo-se uma materialidade de 1,2M€ referente a verbas consignadas a pagamentos 

de investimentos em curso (Bloco Operatório) e a realizar em 2021 (Hospital de Dia de Adultos e 

Anatomia Patológica). 

Tabela 33. Orçamento Financeiro para 2021 

Orçamento Financeiro 2019 2020 2021 Var 2021/2019 Var 2021/2020 
Execução Estimativa Orçamento Valor  % Valor  % 

Orgânica 1 - Orçamento de Exploração               

 DESPESA               
01 Despesas com Pessoal 59.940.858   61.857.688   72.538.171   12.597.313   21% 10.680.483   17% 
02 Aquisição Bens e Serviços Correntes 90.770.454   83.259.191   71.540.483   -19.229.971   -21% -11.718.708   -14% 
03 Juros e outros encargos 63.381   1.000   250   -63.131   -100% -750   -75% 
04 Transferências Correntes  0   0   0   0     0     
06 Outras Despesas Correntes 273.745   520.099   247.155   -26.590   -10% -272.944   -52% 
07 Aquisição de Bens de Capital 5.137.091   7.817.197   7.540.000   2.402.909   47% -277.197   -4% 
09 Ativos Financeiros 0   0   0   0     0     
12 Operações Extra-Orçamentais 0   0   0   0     0     
  Sub-Total Despesa Org 1 156.185.529   153.455.175   151.866.059   -4.319.470   -3% -1.589.116   -1% 
  RECEITA               
04 Taxas, Multas e outras Penalidades 305.311   593.820   400.000   94.689   31% -193.820   -33% 
05 Rendimentos da Propriedade 10.456   12.129   12.000   1.544   15% -129   -1% 
06 Transferências Correntes 27.485   28.751   25.000   -2.485   -9% -3.751   -13% 
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes 138.121.335   146.135.130   146.258.909   8.137.574   6% 123.779   0% 
08 Transferências de Capital 1.020.116   626.003   750.000   -270.116   -26% 123.997   20% 
09 Alienação de Imobilizações Corpóreas 1.869.000   500.000   2.920.150   1.051.150   56% 2.420.150   484% 
10 Transferências de Capital 1.695.833   2.016.925   1.500.000   -195.833   -12% -516.925   -26% 
11 Ativos Financeiros 0   0   0   0     0     
12 Passivos financeiros 13.155.466   3.529.064   0   -13.155.466   -100% -3.529.064     
13 Otras receitas capital 0   82   0   0     -82     
16 Saldo gerência ano anterior 3.146.462   0   0   -3.146.462   -100% 0     

17 Operações Extra-Orçamentais 133.642   13.271   0   -133.642   -100% -13.271   -
100% 

  Sub-Total Receita Org 1 159.485.106   153.455.175   151.866.059   -7.619.047   -5% -1.589.116   -1% 
Orgânica 8 - Investimentos Cofinanciados               
07 Despesa - Aquisição Bens de Capital 189.020   6.387.285   1.971.355   1.782.335   943% -4.415.930   -69% 

07 Receita - Venda de Bens e Serviços 
Correntes 0   849.305   226.750   226.750     -622.555   -73% 

10 Receita - Transferências de Capital 161.268   659.399   170.695   9.427   6% -488.704   -74% 
12 Passivos financeiros 27.752   4.878.581   1.573.910   1.546.158   5571% -3.304.670     
  Sub-Total Org 8 189.020   6.387.285   1.971.355   1.782.335   943% -4.415.930   -69% 
Orçamento Financeiro               
  DESPESA 156.374.549   159.842.460   153.837.414   -2.537.135   -2% -6.005.046   -4% 

  RECEITA 159.674.126   159.842.460   153.837.414   -5.836.712   -4% -6.005.046   -4% 
  SALDO  3.299.577   0   0   -3.299.577   -100% 0     

Fonte: GFC             € 
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O orçamento está repartido por seis Fontes de Financiamento, de acordo com as normas 

definidas pela DGO, representando as verbas do Orçamento do Estado (adiantamentos do contrato 

programa) um peso de 94% no total orçamentado. 

 

Tabela 34. Orçamento Financeiro para 2021 – Fontes de Financiamento 

Orç Financeiro - Fontes de Financiamento RECEITA DESPESA SALDO 

511 Financiamento Orçamento Estado 144.467.026 144.467.026 - 

513 Financiamento com Receitas Próprias 7.399.033 7.399.033 - 

361 Projetos cofinanciados - contrapartida nacional 134.117 134.117 - 

414 Projetos cofinanciados - financiamento comunitário 170.695 170.695 - 

362 Projeto POSEUR - contrapartida nacional 92.633 92.633 - 

432 Projeto POSEUR - financiamento comunitário 1.573.910 1.573.910 - 
 Orçamento 153.837.414 153.837.414 - 

Fonte: GFC   € 

 

O Orçamento Financeiro submetido encontra-se equilibrado, com um montante igual em 

Receitas e Despesas de 153.837.414€. 

Para cumprimento do orçamento financeiro apresentado existem alguns fatores críticos: 

i. O montante de adiantamentos indicado pela ACSS, embora superior ao valor 

orçamentado em 2020, continua manifestamente insuficiente para assegurar fundos 

disponíveis para comprometer a despesa indispensável e inadiável ao funcionamento 

do IPOLFG, nos termos legalmente definidos e como estimado no orçamento económico, 

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

em atraso. 

ii. Considerando o histórico dos últimos anos, a proposta inicial de orçamento financeiro 

tem sido inferior ao valor do contrato programa, posteriormente assinado, bem como 

da revisão final do valor contratado, o que causa problemas de planeamento e de gestão 

financeira e de tesouraria corrente ao longo do ano, designadamente quanto ao 

cumprimento integral da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso;  

iii. Os Investimentos que o IPOLFG tem vindo a efetuar, urgentes e indispensáveis, tendo 

em conta a necessidade de adaptação e atualização constante das instalações, bem como 

a necessidade imperiosa de assegurar a renovação tecnológica dos principais 

equipamentos, o aumento da capacidade física instalada e a implementação de melhoria 

de níveis de eficiência e de produtividade, têm sido parcialmente assegurados com 

recurso a verbas correntes, o que tem dificultado, ainda mais, a trajetória de equilíbrio 

económico-financeiro da instituição. 
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iv. O financiamento dos projetos aprovados no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020 

veio promover o investimento na modernização da rede e equipamentos informáticos, 

com um cofinanciamento na ordem dos 52%, ficando 48% a cargo das receitas próprias 

do IPOLFG nos projetos do SAMA e de 50% nos projetos do PORLisboa, sem o 

competente reforço de capitais próprios para assegurar a contrapartida nacional. Como 

é visível, a atual estrutura económica e financeira e a pressão do aumento de gastos, 

nomeadamente com medicamentos, não permite gerar excedentes financeiros para 

investimento, cuja imperiosidade clínica na sua realização implica comprometer a 

diminuição do stock de dívida. 

v. O aumento previsto na despesa com pessoal, já estimada para o encerramento do 

exercício de 2020 é mais acentuada no orçamento para 2021 e encontra-se 

devidamente fundamentada na justificação do Quadro de Pessoal submetido à 

aprovação da Tutela, o qual reflete as necessidades identificadas no orçamento de 2020 

que não foram possíveis satisfazer, acrescido de alguns postos de trabalho, cerca de 5% 

por grupo profissional, dado ter-se constatado, aquando do inicio da pandemia do 

covid-19, que importa ter um número de profissionais que permita assegurar 

substituições, sem quebras na qualidade da prestação de cuidados, principalmente nas 

situações de acentuado absentismo e que acima de tudo permita não comprometer a 

continuidade dos cuidados em caso de surtos nos serviços que afetem os profissionais. 

A pandemia, as situações de isolamento de profissionais e a necessidade de criar 

equipas espelho, vieram demonstrar ainda mais as fragilidades de se trabalhar com um 

mapa de pessoal diminuto, muito abaixo do número de profissionais adequado às 

atividades que se desenvolvem no IPOLFG. 

vi. Os rendimentos relativos a serviços prestados a outras entidades responsáveis não-SNS 

têm sido dificilmente transformados em tesouraria, sobretudo no que respeita às 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que representavam uma faturação anual 

aproximada de 2,5 milhões euros e que, a partir de 2º Semestre de 2016 foram incluídas 

no âmbito do contrato programa com a ARSLVT, o que veio agravar ainda mais a 

dependência financeira do IPOLFG desta fonte de financiamento e deste instrumento de 

financiamento. 

Acresce ainda que, existem cerca de 25 milhões de euros de dívidas por cobrar. A região dos 

Açores manteve a prática reiterada de não pagamento e não reconhecimento da dívida, enquanto na 

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. 

A esse compromisso e plano de pagamentos da Região Autónoma da Madeira não foi dada sequência, 

sendo que em relação à Região Autónoma dos Açores urge uma intervenção superior para dirimir o 
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conflito. O IPOLFG apresentou já várias propostas de solução, entre elas a “compra” destes créditos 

pela ACSS, posicionando o problema a um nível mais central e próxima da mediação política, 

minimizando o impacto negativo dos efeitos financeiros desta obrigação a nível institucional. 

Refira-se que a regularização desta obrigação para com o IPOLFG permitiria viabilizar a 

construção de um novo edifício de ambulatório, cujo benefício económico e social foi já estudado e 

apresentado pela Nova SBE através da análise de custo beneficio solicitada pelo IPOLFG e já enviada 

à tutela. 

Passando à análise detalhada do Orçamento Financeiro, apresenta-se de seguida a memória 

justificativa submetida à DGO, nos vários agrupamentos de Despesa e Receita, em linha com o que foi 

atrás exposto relativamente ao Orçamento Económico. 

 

Despesa 

01 – Despesas com pessoal 

O valor dos gastos com pessoal estimado para 2021 regista um aumento homólogo aproximado 

de 9 M€ (+ 14,2%) traduzindo a concretização das admissões previstas no mapa de pessoal, 

orçamentadas para 14 meses, conforme determinam as regras de elaboração do Orçamento do 

Estado e que refletem, este ano com maior expressão, a enorme carência de recurso que tem vindo a 

ser imposta ao IPOLFG, com graves e nefastas repercussões no tratamento dos doentes, no 

desempenho do Instituto e na imagem do SNS, quer pelos cortes cegos efetuados no orçamento do 

hospital na rubrica de recursos humanos, quer no atraso nos processos de autorização. 

Nestes termos, o IPOLFG procedeu à elaboração da proposta de mapa de pessoal para o ano 

2021, aprovada pelo Conselho de Administração e submetida à aprovação da Senhora Ministra da 

Saúde. 

O referido mapa reflete as necessidades identificadas no orçamento de 2020, que não foram 

possíveis satisfazer, pelos motivos já referidos anteriormente. 

Salienta-se ainda que, a maioria dos profissionais se encontra na carreira, há longos anos, sem 

qualquer evolução, pelo que o IPO previu, no seu mapa de pessoal, vagas para abertura de 

procedimentos concursais para enfermeiros (enfermeiros gestores  - 8, enfermeiros especialistas 30) 

e para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT especialista - 35), com o objetivo de 

fixar profissionais altamente qualificados e treinado e diminuir a enorme rotatividade de recursos 

que prejudica a eficiência e a segurança na prestação de cuidados. 
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 Assim, o mapa de pessoal apresentado visa: 

• Assegurar o cumprimento de plano de contingência para a pandemia, garantindo um 

número mínimo de profissionais para criação de equipas espelho, com trabalhadores 

preparados e totalmente integrados nas equipas; 

• Abertura do novo bloco operatório, remodelado e com nove salas operatórias, com 

reforço dos profissionais dedicados, entre eles cirurgiões e anestesistas, esta última 

especialidade onde se regista défice significativo, nomeadamente por questões de 

parentalidade, de forma aumentar a atividade cirúrgica global. Situação identificada no 

plano do ano anterior e que se mantém; 

• Aumentar a internalização de tratamentos de radioterapia, com a entrada em 

funcionamento do 7º acelerador linear, condição imposta pela Agência Portuguesa do 

Ambiente para o Licenciamento deste equipamento; 

• Reforçar as equipas de cuidados paliativos, assistência domiciliária e de serviços de 

internamento, para dar cumprimento às orientações normativas e responder à 

crescente procura; 

• Reforçar os recursos humanos das equipas das áreas de suporte, por forma a reduzir o 

número de horas de trabalho extraordinário.  

Refira-se ainda que, atendendo ao já referido esforço dos profissionais de saúde,  reconhecido 

por todos e particularmente pelo Conselho de Administração, pela Sra. Ministra da Saúde, pelo Sr. 

Primeiro Ministro e pelo Presidente da República, se entendeu ser elementar e da mais profunda 

justiça, reconhecer o desempenho dos profissionais contemplando-se no orçamento 755.121 € para 

efeitos de mudança de posição remuneratória por opção gestionária e 275.574 € para mudanças de 

posição remuneratória obrigatória, nos termos, respetivamente, dos artigos 157.º e 156.ºda Lei do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas bem como do previstos nos acordos coletivos de trabalho 

das diferentes carreiras. 

Face ao que antecede, prevê-se um aumento dos encargos com pessoal, relativamente aos 

valores estimados para 2021, em 14,2%. 

Foram ainda considerados os custos, no valor de 727.062 €, associados à capacidade formativa 

do IPOLFG, tendo em consideração o número de vagas propostas. 

 O IPOLFG irá manter os esforços no sentido de reduzir encargos com as horas suplementares, 

mas tal está diretamente dependente da possibilidade de reforço das equipas, com novos 

profissionais bem como do momento em que se conseguir ocupar as vagas que venham a ser 

atribuídas. 
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02 – Aquisição de bens e serviços 

Inclui a orçamentação de Despesa nas seguintes rubricas: 

i. Medicamentos - O Consumo de Medicamentos representa em termos reais cerca de 

45% dos gastos totais do IPOLFG (se não forem considerados os efeitos artificiais 

introduzidos pelas notas de crédito), com tendência para aumentar, como se verifica 

pela evolução histórica desta rubrica nos últimos anos, o que exige um enorme esforço 

de acompanhamento e monitorização quer pelo Conselho de Administração, quer pela 

comissão de farmácia e terapêutica e pela equipe de controlo orçamental para conter 

esta rubrica e justificar desvios, cuja tendência natural é de crescimento percentual a 

quase 20%/ano, considerando a introdução de novos medicamentos, especialmente em 

patologias do foro da hematologia, da pneumologia e no melanoma e a utilização de 

medicamentos de elevado custo em novas indicações terapêuticas.  

Importa desde já referir o custo obsceno dos medicamentos aprovados e cuja utilização 

é inevitável o que torna muito difícil a contenção administrativa desta rubrica, 

considerando a exigência clínica que se impõe. 

O valor orçamentado inclui a expectativa de recebimento de notas de crédito, no âmbito 

dos acordos entre o Ministério da Saúde e a Apifarma, que têm sido celebrados nos 

últimos anos, cujo valor e as regras não são do conhecimento, nem são transparentes 

para permitir o controlo interno do hospital, o que introduz um mecanismo de incerteza 

e de evolução artificial e viciado, assim como de outros protocolos e iniciativas 

promovidos pelo Conselho de Administração do IPOLFG, no sentido de reduzir o custo 

pelo volume associado à concentração destes medicamentos num hospital 

especializado em oncologia. 

O valor inscrito no orçamento financeiro foi elaborado de acordo com as regras e 

princípios do equilíbrio orçamental, pelo que se encontra sujeito aos constrangimentos 

impostos pela receita e, em consequência, arrasta dívida transitada do ano anterior e 

implica à partida dívida a estimar e a transitar, em montantes muito significativos 

particularmente associados a esta rubrica. 

 

ii. Outros Consumíveis - O Orçamento Económico apresenta um aumento destas rubricas 

em 2021, decorrente do aumento de despesa derivado ao covid-19, nomeadamente 

aumento muito significativo e materialmente muito relevante no consumo de EPI's, 

material clínico e artigos de desinfeção associados à pandemia, em linha com a correção 

ao orçamento de 2020. O valor inscrito no orçamento financeiro, como já mencionado 

no ponto anterior, é elaborado de acordo com as regras e princípios de equilíbrio 

orçamental. 
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Fornecimentos e Serviços - Apesar da implementação de diversas medidas de contenção ao 

longo dos últimos anos, que têm resultado na contenção do aumento de gastos nesta rubrica, o 

orçamento económico para 2021 aponta para um aumento de 2,3% face à previsão para 2020, o que 

significará um fator acrescido de pressão sobre o orçamento financeiro e a necessidade de conter a 

evolução da dívida. Os fatores de pressão de crescimento destas despesas em 2021 são 

fundamentalmente as despesas decorrentes do controlo da Medida 095 - Contingência covid-19 na 

ordem dos 5,4 milhões euros. 

Estão previstas algumas medidas de eficiência, que se listam no Anexo X da Proposta de 

Orçamento que mitigam um pouco o cenário de crescimento inevitável dos gastos, em linha com o 

que acontece em todo o Mundo em países com modelos do tipo beveridgiano. 

 

03 – Juros e outros encargos 

Despesa com pouco peso no total orçamentado, corresponde à estimativa da despesa com juros 

e encargo similares em 2021. 

 

06 – Outras despesas correntes 

Orçamenta-se nesta rubrica a despesa relativa a: 

i. Quotizações, 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. 

ii. Outras Despesas Correntes, não incluídas nos agrupamentos anteriores. 

 

07 – Despesas de capital 

A proposta de Orçamento Financeiro para investimentos em 2020 é de 9.511.355€, que 

corresponde aos seguintes investimentos: 

i. Pagamento de investimentos do ano anterior, no valor de 1.300.000€, valor estimado 

de faturas em dívida no final do ano, relativas a investimentos concretizados em 2020;   

ii. Investimentos na modernização da rede e equipamentos informáticos, no montante de 

304.812€, com cofinanciamento já aprovado pelo Balcão 2020/SAMA – Projetos 

FEDER-000243 e FEDER-40602 iniciados em 2020; 

iii. Projeto de "Produção Centralizada de Água Quente e Água Gelada, Substituição 

elevadores, Isolamento térmico de cobertura e instalação de Parque Fotovoltaico", 
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iniciado em 2018, no montante de 6.765.888€, investimento com cofinanciamento de 

95%. Para 2021 orçamentam-se 1.666.543€ dos quais 1.583.216€ relativos ao 

cofinanciamento aprovado pelo Balcão 2020/POSEUR, valor orçamentado como 

Despesa pela Agência de Coordenação do POSEUR, e os restantes 5% do investimento a 

suportar pela Receita Própria do IPOLFG; 

iv. Projeto de arquitetura do Novo Edifício para o Ambulatório, no valor de 1.500.000€, 

com autorização em curso; 

v. Obra de concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão 

administrativo, estimada em 100.000€; 

vi. Requalificação do Hospital de Dia de Adultos, no valor de 940.000€.  

vii. Remodelação do serviço de Anatomia Patológica, no valor de 1.200.000€. Este 

investimento e a remodelação da Anatomia Patológica serão financiados por Receitas 

Próprias, relativas à receita de alienação de Imóveis em 2019, consignada pelo Conselho 

de Administração do IPOLFG a estes dois investimentos; 

viii. Diversos investimentos, no valor global de 2.500.000€, dos quais 1.000.000€ em obras 

de beneficiação, imprescindíveis para garantir o normal funcionamento da atividade e 

1.500.000€ na substituição de pequenos equipamentos, com processos de aquisição a 

decorrer em 2021. 

 

Receita 

Apresenta-se a memória justificativa do montante inscrito em cada capítulo da Receita, de 

acordo com os valores submetidos para aprovação à DGO: 

 

04 – Taxas, multas e outras penalidades 

O valor orçamentado corresponde à receita prevista com a cobrança de Taxas Moderadoras, cuja 

estimativa apresenta um pequeno aumento face ao realizado em 2019 e à projeção de execução em 

2020, considerando a consolidação dos procedimentos associados ao sistema de informação da 

Gestão de Doentes e à tipologia dos doentes atendidos.  

Os efeitos da pandemia por covid-19 em 2020, também se refletiram nesta rubrica, devido às 

alterações de organização e de procedimentos, designadamente o aumento da atividade por 

teleconsulta, que aumenta o número de doentes com valores em dívida e o pagamento das taxas nos 

postos periféricos ter deixado de ser em numerário. Para 2021, o IPOLFG vai disponibilizar outras 

formas de pagamento, designadamente através da APP MyIPO e da implementação das vídeo 

consultas. 
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05 – Rendimentos da propriedade 

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

situados fora do perímetro do hospital, são propriedade do IPOLFG e resultam de doações de 

particulares.  

À data encontra-se a decorrer o processo de obtenção do parecer do órgão de fiscalização do 

IPOLFG, com vista à submissão de pedido de autorização ao Ministério das Finanças para alienação 

deste património que se espera vir a concretizar no segundo semestre de 2021 através de um leilão, 

nos mesmos termos do realizado em 2019. 

 

06 – Transferências correntes 

Orçamentados 25.000€ em receitas correntes estimadas, não incluídas noutros capítulos de 

receita e em linha com a execução corrigida em 2020. 

 

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 limitados os terceiros pagadores, inclui apenas: 

i. Os adiantamentos previstos no âmbito do Contrato-Programa para 2021, cujos 

adiantamentos de tesouraria, conforme informado pela ACSS serão 143.732.234€, que 

corresponde a parte da receita estimada para financiar a atividade, nos termos e de 

acordo com as regras e preços do Contrato-Programa, sendo que o montante a inscrever 

no orçamento económico é de 151.789.736€ (demonstração de resultados -DR- 

previsional); 

ii. Verbas a receber no âmbito de Programas Verticais, 734.792€, valor informado pela 

ACSS e contestado pelo IPOLFG considerando o valor já atualmente em dívida pela ACSS. 

Neste sentido, o IPOLFG não pode deixar de salientar que: i) continuam por receber, à 

data de elaboração deste orçamento, diversos montantes relativos a transplantes 

efetuados em anos anteriores, num total global que ascende a 2.727.220€ - valor 

materialmente muito relevante, considerando as dificuldades de tesouraria existentes 

e o valor em dívida a fornecedores; ii) a conclusão das obras de remodelação da Unidade 

de Transplantação Medular - investimento concretizado de cerca de 1M€ - permitirá, 

desde que autorizada a contratação de recursos humanos de acordo com o mapa de 

pessoal submetido a aprovação, aumentar o número de Transplantes realizados para 

cerca de 140 transplantes em 2021 e, em conformidade, aumentar a receitas com os 
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Incentivos a Transplantes (rendimento estimado na DR previsional: 2.705.978€). 

Reforça-se que há doentes em lista de espera para transplante com dador identificado, 

cuja vida depende deste tratamento. 

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

entidades do SNS (1.791.883€ no orçamento financeiro, 2.375.555,61€ na DR 

Previsional), em linha com a manutenção da receita real em 2019 e a estimada para 

2020, acrescida de novos tratamento de Medicina Nuclear, consideravelmente onerosos 

do ponto de vista dos gastos e, consequentemente, da receita gerada; 

A elaboração do Orçamento anual de um hospital do SNS é tradicionalmente um exercício de 

elevado risco. Considerando as contingências e pressupostos impostos para 2021, o cenário de 

dificuldade agrava-se com a incerteza relativa à possibilidade de ocorrência de novos cenários não 

previstos relacionados com a pandemia de covid-19 e nas consequências que tais cenários terão no 

normal desenvolvimento da atividade do hospital. Tal como em anos anteriores, o desvio 

materialmente relevante face ao orçamento económico (a aprovar e homologar com o contrato 

programa), que espelha um deficit operacional. A manutenção do atual enquadramento de forte 

restrição gestionária, obriga à adoção de medidas menos eficientes, decorrentes da falta de 

autonomia e consequente burocracia e atrasos nos processos de autorizações que implicam, pela 

urgência clínica das situações, o recurso a subcontratações.  

Para além dos constrangimentos relacionados com os cenários de pandemia do covid-19, 

importa destacar ainda os seguintes aspetos: 

i. O IPOLFG tem promovido investimentos que permitem aumentar a capacidade 

instalada, o que fica dependente da capacidade de contratar e reter recursos humanos 

para utilização plena dessa capacidade. Ainda assim, importa reforçar o número de atos, 

não captados pelo modelo de contratualização que a atual abordagem da medicina na 

área da oncologia implica, designadamente nas áreas da pneumologia, gastrenterologia 

e medicina nuclear que são francamente mais exigentes e consumidores de recursos, 

não sendo captadas pelo modelo de financiamento e que explicam plenamente o deficit 

operacional registado; 

ii. Acresce a ausência de adequação e atualização dos preços da atividade realizada do 

contrato programa, em conformidade com o crescimento do custo de mercado e com o 

desenvolvimento da medicina e da abordagem do tratamento do doente oncológico. O 

avanço da tecnologia, medicamentosa, como novos medicamentos e utilização de 

medicamentos muito caros em novas indicações terapêuticas particularmente na área 

da hematologia e transplante de medula e em outros meios de diagnóstico e tratamento, 
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como é o caso dos PET com Gálio e dos tratamentos de medicina nuclear com lutécio, já 

referido, contribuem para justificar o referido défice.  

Em conclusão, há que reforçar a suborçamentação desta rubrica decorrente do modelo de 

financiamento que tem que ser parcialmente compensada pelos rendimentos associados a custos de 

contexto a que nos referiremos mais à frente. 

 

08 – Outras receitas correntes 

Inclui receitas próprias decorrentes da atividade 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. 

 

09 – Venda de bens de investimento 

O IPOLFG detém diversos imóveis fora do recinto hospitalar, provenientes de doações como já 

referido, dos quais para a maioria se encontra a decorrer o processo de autorização para alienação. 

à data aguarda-se a emissão de parecer pelo Órgão de Fiscalização do IPOLFG EPE para posterior 

submissão do pedido de autorização à Tutela. 

Assim, o valor orçamentado corresponde à estimativa de receitas proveniente das alienações 

dos imóveis em referência, para os quais há expectativa de obtenção da competente autorização para 

venda, nos termos definidos no artigo 20º do Decreto-Lei 18/2017, de 10 de fevereiro, e o valor 

corresponde aos montantes resultantes da avaliação externa que acompanha o processo. 

 

10 – Transferências de capital 

O valor orçamentado inclui a estimativa de receita com: 

i. Doações em numerário de 500.000€, de acordo com o histórico de donativos e legados, 

com proveniência de particulares e de entidades coletivas, no âmbito de campanhas de 

angariação de fundos ou de doações espontâneas, recebidas nos últimos anos, bem 

como com as iniciativas e esforços desenvolvidos pelo Hospital na obtenção de fontes 

alternativas de receita.  

ii. Subsídios ao investimento de 1.170.695€ relativos a candidaturas aprovadas em 

diversas medidas do Portugal 2020, sobretudo SAMA, e corresponde à estimativa de 

receita de subsídios considerando as operações em curso e o histórico de concretização 

da receita. 
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12 – Passivos Financeiros 

O valor orçamentado corresponde ao cofinanciamento aprovado pelo POSEUR/Balcão 2020 do 

Projeto de "Produção Centralizada de Água Quente e Água Gelada, Substituição elevadores, 

Isolamento térmico de cobertura e instalação de Parque Fotovoltaico" (Projeto POSEUR-01-1203-

FC-000004), apresentado em 2018 e cujas obras se iniciaram em 2020. 

Foi orçamentada uma receita para 2021 de 1.573.910€, valor inscrito de acordo com as 

instruções da Autoridade de Gestão do POSEUR. Em 2020, está em curso a empreitada de "Produção 

Centralizada de Água Quente e Água Gelada", pelo que a estimativa de Receita para 2021 entra já em 

conta com a execução projetada para o ano corrente. 

Tem contrapartida no lado da Despesa, no Agrupamento 07 e é geradora de uma poupança nos 

gastos com energia na ordem dos 350.000€ em 2021, estimando-se atingir os 500.000€ de poupança 

anual. 

O registo deste financiamento como um Passivo Financeiro está de acordo com as orientações 

recebidas da DGO desde 2018. 

 

Despesas diretamente decorrentes da pandemia de COVID-19 

Os valores orçamentados incluem uma despesa estimada de 8.356.355€ inscritos na medida 095 

– Contingência COVID 19 – prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica. 

Este valor corresponde à despesa estimada para 2021 que é diretamente decorrente da 

pandemia de covid-19 e inclui: 

• 2.884.374€ orçamentado no agrupamento 01 – Despesas com Pessoal, relativas aos 

encargos com profissionais cuja contratação ocorreu neste contexto, nomeadamente 

para assegurar o cumprimento de plano de contingência em caso de pandemia, 

garantindo um número mínimo de profissionais para criação de equipas espelho, com 

trabalhadores preparados e totalmente integrados nas equipas; 

• 5.471.981€ orçamentado no agrupamento 02 – Bens e serviços, relativa à despesa 

com artigos consumíveis, realização de testes, aquisição de EPIs, entre outros.  

 

1.7. Esforço público 

Estão em curso diversos projetos com cofinanciamento comunitário, no âmbito do Portugal 

2020, referentes aos programas SAMA e PORLISBOA 2020, detalhados no capítulo sobre o 

Orçamento de Investimentos. Em 2019, foram recebidos 1.183.324€ em subsídios de investimento, 
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estimando-se para 2020 o recebimento de 414.624€ e prevendo-se para 2021 o recebimento de 

249.390€. 

Está ainda em curso o Projeto de Produção Centralizada de Água Quente e Água Gelada, 

Substituição elevadores e instalação de Parque Fotovoltaico, iniciado em 2018, no montante de 

6.765.888€, investimento com cofinanciamento de 95%, 6.427.594€, aprovado pelo Balcão 

2020/POSEUR, e os restantes 5% do investimento a suportar pelos Fundos Próprios do IPOLFG. Este 

cofinanciamento revestirá a forma de “empréstimo a longo prazo sem juros”, orçamentado como um 

Passivo Financeiro de acordo com as instruções da DGO. 

Tabela 35. Esforço financeiro do Estado em 2019 a 2023 

Esforço Público 
2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  

(2021/2019) 
Variação %  
(2021/2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Indemnizações Compensatórias                

Subsídios ao Investimento 1.183.324   414.624   249.390   209.954   0   -933.934   -165.234   

      PIDDAC 0   0   0   0   0   0   0   

      FEDER 713.919   170.695   170.695   209.954   0   -543.224   0   

      Fundo de Coesão 1.388   243.929   78.696   0   0   77.308   -165.234   

      Outros Comunitários 468.018   0   0   0   0   -468.018   0   

Dotações de capital 0   0   0   0   0   0   0   

Assunção de Passivos 0   0   0   0   0   0   0   

Regularização de Situações do Passado 13.155.466   0   0   0   0   -13.155.466   0   

Empréstimos Diretos do Tesouro 0   0   0   0   0   0   0   
Outras operações públicas não 
reembolsáveis 0   0   0   0   0   0   0   

Outras operações públicas reembolsáveis 26.364   4.634.652   1.495.215   0   0   1.468.851   -3.139.437   

Total 14.365.154   5.049.275   1.744.605   209.954   0   -12.620.549   -3.304.670   

Esforço Financeiro do OE (bruto) 13.181.830   4.634.652   1.495.215   0   0       

Dividendos 0   0   0   0   0       

Esforço Financeiro do OE (liquido) 13.181.830   4.634.652   1.495.215   0   0       

Garantia de empréstimos               

      Concedidas no ano 0   0   0   0   0       

      Stock de garantias concedidas 0   0   0   0   0       

      Acréscimo liquido no ano 0   0   0   0   0       

Fonte: GFC       € 

 

O IPOLFG não tem em curso qualquer operação financeira de endividamento, nem prevê, nos 

termos da Lei, constituir qualquer operação no triénio 2021/2023. 

 

1.8. Dívidas a terceiros e prazo médio de pagamentos 

As Dívidas Totais a Terceiros estimadas para o final de 2021 apresentam um aumento em 56% 

(20,8M€) face à dívida transitada de 2020 e a previsão para 2020 apresenta um aumento em 10% 

(3,2M€) face a 2019. 
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Ainda assim, prevê-se um esforço financeiro no sentido de manter controlado o volume das 

Dívidas em Atraso “arrears”, estimando-se uma redução de 3,5M€ para 2,0M€ de 2019 para 2020 e 

em 2021 um aumento para 3,1M€. 

Tabela 36. Evolução das Dívidas a Terceiros 

Dívidas a Terceiros 2019 2020 2021 2022 2023 Variação %  
(2021/ 2019) 

Variação %  
(2021/ 2020) Realizado Estimado  Previsto Previsto Previsto 

Dívida Total 34,0    37,2    58,0    59,2    59,2    71% 56% 
Dívida Vencida 20,9    24,2    37,7    38,4    38,4    80% 56% 
Arrears 3,5    2,0    3,1    3,2    3,2    -11% 56% 

Fonte: GFC       M€ 

 

Esta previsão de aumento das dívidas, como já foi referido em capítulos anteriores, está 

relacionada com o défice operacional e a ausência de financiamento para investimentos que reflete a 

suborçamentação dos últimos anos do setor da Saúde e encontra justificação nos seguintes fatores: 

O diferencial existente entre o orçamento financeiro e o orçamento económico do IPOLFG, 

considerando como orçamento económico, a demonstração de resultados previsional, aprovada 

como parte integrante do contrato programa, assinado entre o IPOLFG e a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em nome do Ministério da Saúde; 

• O EBITDA negativo de 6,9M€ estimado para 2020 e negativo em 9,6M€ na previsão para 

2021 e que resulta do facto dos Rendimentos Operacionais serem insuficientes para 

cobrir todos os Gastos Operacionais que geram fluxos financeiros no ano;  

• A pressão para aumento dos Custos Operacionais, como seja o aumento no Consumo de 

Medicamentos, que constitui uma tendência desde 2015 e se deve à utilização de 

produtos de elevado preço em novas indicações terapêuticas e à utilização de novos 

medicamentos;  

• Os aumentos de despesa relacionados com o covid-19, transversal às principais rubricas 

de gastos – consumos, fornecimentos e serviços e gastos com pessoal; 

• Os Gastos Operacionais não refletem os pressupostos orçamentais definidos, mais 

concretamente: 

i. Na rubrica de medicamentos, foi assumido e aceite nos anteriores documentos 

de gestão previsional como pressuposto orçamental, a tradução do acordo do 

Ministério da Saúde com a APIFARMA aos hospitais, gerando um crescimento 

nulo desta despesa;  

ii. Na rubrica de Gastos com Pessoal, a variação prevista em 2021 de 14% para 

2019 e 22% para 2020, como foi detalhado em capítulos anteriores. 

• A necessidade de efetuar Investimentos de requalificação das instalações e de 

renovação tecnológica de equipamentos, bem como de proceder ao aumento da 
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capacidade instalada para responder às necessidades da procura – garantir o acesso, 

cumprir prazos de resposta clinicamente aceitáveis (TMRG), diminuir tempos de 

resposta - para os quais não existe capital estatutário suficiente, obrigando à utilização 

de verbas de exploração. Também a execução das candidaturas aprovadas no âmbito do 

Portugal 2020 (SAMA/ POSEUR e POR Lisboa), que constituem uma oportunidade de 

melhoria institucional em áreas de intervenção estratégica, como são os sistemas de 

informação, a eficiência energética e os equipamentos hospitalares, mas cujo 

cofinanciamento comunitário apenas cobre cerca de 50% da despesa, na maior parte 

dos investimentos. 

• Os pagamentos de despesa gerada e não paga no ano de 2020 consomem uma parte 

significativa do orçamento financeiro do ano de 2021, cerca de 25%, arrastando um 

desequilíbrio inicial relevante. 

 

Estão a ser implementadas medidas e procedimentos para corrigir a situação, designadamente: 

No lado da Despesa:  

• Reforçar à Tutela a necessidade de fazer refletir o acordo entre Ministério da Saúde e a 

APIFARMA no IPOLFG retroagindo para os anos em que o protocolo se encontra em 

vigor, onde o peso do crescimento da despesa com medicamentos oncológicos assume 

um peso materialmente muito relevante (cerca de 4M€/ano); 

• Redução dos Stocks a níveis mínimos de segurança; 

• Revisão dos procedimentos de autorização da despesa e de controlo orçamental; 

• Diversas medidas de eficiência previstas para 2020, em linha com as fixadas nos anos 

anteriores, identificadas nos capítulos anteriores. 

• Reforçar junto da tutela a importância de tornar mais célere e ágil as autorizações para 

contratações que geram despesas adicionais e diminui a eficiência. 

 

No lado da Receita: 

• Negociação do contrato-programa para 2021 pelo valor atualmente inscrito no DR, e 

revisão do valor dos adiantamentos, uma vez que o valor inicial fixado continua 

manifestamente insuficiente, apesar do aumento face a 2019; 

• Apresentação à Tutela de mecanismos alternativos de regularização da dívida 

acumulada das Regiões Autónomas no IPOLFG, designadamente a assunção da mesma, 

centralmente, pela ACSS, permitindo ao IPOLFG aliviar legitimamente a situação de 

tesouraria em cerca de 25M€ e viabilizar investimentos necessários. 
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• Celeridade no processo de alienação dos imóveis de que o IPOLFG é titular de forma a 

viabilizar os Investimentos necessários e a retirar pressão do resultado operacional. 

A evolução das dívidas tem vindo a ser mitigada nos últimos anos através de transferências de 

capital consignadas ao pagamento de dívidas por antiguidade e do aumento do valor dos contratos-

programa. 

Para 2022 e 2023 prevê-se a manutenção relativamente constante do volume de dívidas, mas é 

uma previsão com elevado grau de risco e de incerteza, dado que o orçamento financeiro tem um 

horizonte temporal de apenas um ano. 

 

1.9. Impactos económicos e financeiros do surto pandémico do vírus SARS-Cov-2 

O normal funcionamento do IPOLFG foi condicionado, a partir de meados de março 2020, pela 

pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, designadamente pela adaptação e 

cumprimento das orientações decorrentes do Estado de Emergência / Calamidade, que obrigaram à 

revisão exaustiva de todos os circuitos e procedimentos e à reorganização da prestação de cuidados 

e do modelo de organização do trabalho. 

Foi elaborado um Plano de Contingência específico para este cenário de epidemia, com várias 

atualizações, de forma a minimizar o risco de contágio e assegurar o cumprimento da Norma nº 9 da 

DGS, de 2 abril de 2020, considerando como premissa base a necessidade de manter a atividade 

assistencial e não prejudicar irreversivelmente o processo de diagnóstico, tratamento e recuperação 

dos doentes oncológicos. 

Para este efeito, foi formalmente constituído um Gabinete de Crise, em 12 março 2020, com 

representatividade multidisciplinar, onde se inclui a presença de todos os elementos do Conselho de 

Administração, de onde são emanadas as principais determinações de entre as quais se destacam 

a(o): 

• Criação de um gabinete de crise; 

• Interdição de visitas a doentes internados e acompanhantes em ambulatório; 

• Definição de circuitos para doentes suspeitos, com a criação de um espaço de contenção 

para doentes suspeitos/positivos (até transferência para outro hospital); 

• Implementação do questionário epidemiológico e avaliação da temperatura corporal a 

todos os doentes à chegada ao hospital; 

• Realização de testes, com alterações funcionais no laboratório de virologia do IPOLFG, 

a profissionais e a doentes, nos termos da norma da DGS; 

• Operacionalização de dois locais para realização de testes em sistema de drive-tru; 
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• Reforço e ensino na utilização de equipamentos de proteção individual a todos os 

profissionais e disponibilização de máscaras cirúrgicas a todos os doentes; 

• Manutenção da atividade assistencial aos doentes oncológicos em tratamento ativo; 

• Avaliação clínica prévia de todos os doentes com agendamentos e acompanhamento, 

sempre que possível, dos doentes com recurso a meios tecnológicos, designadamente 

teleconsulta; 

• Implementação do teletrabalho em várias áreas – clínicas e não clínicas; 

• Organização do trabalho com equipas “em espelho”; 

• Disponibilização de um Dashboard com informação relacionada com o COVID-19.  

Ao nível dos serviços de apoio foram ainda introduzidas e reforçadas as medidas de 

acompanhamento e controlo dos processos, designadamente com a contratação pública de bens 

(consumo e investimento) e serviços, sendo apresentada em relatório de monitorização trimestral 

ao Conselho de Administração. 

A nível financeiro, destacam-se os compromissos assumidos em investimentos e em 

equipamentos específicos para o controlo da pandemia, designadamente com aquisição de 

equipamentos de proteção individual, aquisição de reagentes para realização de testes de deteção do 

SARS-CoV-2 e testes serológicos, aquisições de equipamentos e atribuição/reforço de plafond de 

comunicações no âmbito do teletrabalho e despesas com pessoal relativas ao trabalho suplementar 

prestado no âmbito das medidas implementadas para controlo da pandemia. 

A estimativa de efeitos desta pandemia nas contas do IPOLFG correspondem a um aumento de 

despesa aproximada de 6,6M€ em 2020, dos quais 100.000€ em investimentos, e um total de despesa 

em 2021 de 8,4M€. 

 

Tabela 37. Despesa estimada em 2020/2021 com covid-19 

Despesa com covid 2020 2021 
Estimado Previsto 

Investimento 100.000   0   

Consumíveis 2.200.000   2.211.103   

Fornecimentos e Serviços 2.500.000   3.260.878   

Despesas com Pessoal 1.805.268   2.884.374   

Total 6.605.268   8.356.355   
Fonte: GFC   

 

O valor de 8.356.355€ foi incluído na proposta de Orçamento Financeiro para 2021 submetida 

pelo IPOLFG, na medida 095 – Contingência COVID 19 – prevenção, contenção, mitigação e 

tratamento da infeção epidemiológica. 
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Efeitos da pandemia covid-19 na Atividade  

Por determinação da DGS, o IPOLFG não é hospital que preste cuidados a doentes infetados pelo 

novo coronavírus SARS-CoV-2. Contudo, teve que implementar um plano de contingência específico 

que, naturalmente, teve reflexo na atividade assistencial, em termos qualitativos e quantitativos. 

Para um adequado acompanhamento dos impactos desta pandemia na atividade hospitalar, 

desde o seu início e até 31 de maio, reporta-se a atividade realizada nas diferentes linhas de 

produção, por comparação com o período homólogo (de 15 de março a 31 de maio de 2020). As 

medidas de confinamento e o medo generalizado decorrente do desconhecimento, que na fase inicial 

se repercutiu numa menor referenciação ao IPOLFG, e os efeitos das medidas restritivas 

implementadas, justificam a redução da atividade, como se apresenta na tabela seguinte.  

 

Tabela 38. Produção total realizada no período de 15 de março a 31 de maio, comparação dos anos 

2020/2019 (homólogo) 

Atividade Clínica 15.03 a 31.05.2020 
Realizado 

15.03 a 31.05.2019 
Realizado 

Variação 
20/19 

Variação 
20/19 (%) 

Total de Consultas Externas Médicas (com C. Grupo) 50.444 60.216 -9.772 -19,37% 
Primeiras Consultas Médicas 5.691 10.208 -4.517 -79% 
Consultas Médicas Subsequentes 42.478 47.378 -4.900 -12% 
Consultas em Atendimento Não Programado 1.192 2.207 -1.015 -85% 
Consultas Médicas Subsequentes s/ Presença do Utente 23.209 4.012 19.197 83% 
Consultas de Grupo 2.275 2.630 -355 -16% 
Primeiras Consultas de Grupo s/ Presença do Utente 1.131 878 253 22% 
Consultas Subsequentes de Grupo s/ Presença do Utente 1.013 881 132 13% 

Consultas Externas Não Médicas 17.215 21.103 -3.888 -22,58% 
Consultas de Enfermagem 14.246 18.193 -3.947 -28% 
Consultas de Outros Profissionais 2.969 2.910 59 2% 

Apoio Domiciliário 1.401 721 680 48,54% 
Enfermagem 407 411 -4 -1% 
Médica 127 218 -91 -72% 
Outros cuidados de enfermagem 867 92 775 89% 

Hospital Dia (Nº Sessões) 11.758 18.489 -6.731 -57,25% 
Hematologia (Nº Sessões) 75 96 -21 -28% 
Imunohemoterapia (Nº Sessões) 949 1.020 -71 -7% 
Quimioterapia (Nº Sessões) 7.581 8.054 -473 -6% 
Outros (Nº Sessões) 3.153 9.319 -6.166 -196% 

Radioterapia 15.577 16.951 -34,1 -8,82% 
Radioterapia - Simples 3.778 4.552 -774 -20% 
Radioterapia - Complexos 11.799 12.399 -600 -5% 

Intervenções Cirúrgicas - Total 904 1.479 -575 -63,61% 
Intervenções Cirúrgicas Programadas 791 1.326 -535 -68% 
Intervenções Cirúrgicas Convencional 593 966 -373 -63% 
Intervenções Cirúrgicas em Convencional Base 569 639 -70 -12% 
Intervenções Cirúrgicas em Convencional Adicional 24 327 -303 -1263% 
Intervenções Cirúrgicas Ambulatória 198 360 -162 -82% 
Intervenções Urgentes 113 153 -40 -35% 

Internamento - Doentes Saídos 1.991 2.517 -526 -26,42% 
Lar - Doentes Saídos 140 521 -381 -272% 

Dias de Internamento Lar 2.658 4.180 -1.522 -57,26% 
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A atividade realizada na consulta externa, entre 15 de março e 31 de maio de 2020, comparada 

com o período homólogo, e dadas as medidas de contingência adotadas revela uma redução global 

de cerca de 19% no número de consultas realizadas (-9.772 consultas), com maior impacto nas 

primeiras consultas médicas (-4.517 primeiras consultas), o que representa um decréscimo de 79%. 

Como já referido, houve um expressivo aumento de consultas médicas sem presença do utente 

(+19.197), o que ilustra a adaptação na resposta à situação de contingência e também a atividade de 

apoio domiciliário teve um incremento significativo face ao período homólogo, o que reforça a 

centralidade no doente, reduzindo as deslocações ao hospital. 

A atividade em ambulatório tem uma enorme importância no tratamento de doentes 

oncológicos e, em particular, os tratamentos realizados em hospital de dia (quimioterapia e outros) 

e também os tratamentos de radioterapia. 

É positivo salientar que o número de tratamentos de quimioterapia (sessões em hospital de dia) 

decresceu apenas 6%, quando comparamos com a atividade realizada no período homólogo (-473 

sessões). A redução apresentada nos tratamentos de radioterapia, com menos 1.374 tratamentos, é 

essencialmente devida aos tratamentos realizados no exterior (-1.056), mas também no IPOLFG (-

318). Em setembro 2020 estas áreas já igualaram os números registados no período homólogo 

evidenciando a garantia de cuidados assegurados aos doentes oncológicos. 

Dadas as medidas de contingência acionadas, houve grande impacto no hospital de dia de 

Medicina Física e de Reabilitação (outras sessões).  

A atividade cirúrgica também teve uma redução (-64%), quando comparamos a atividade 

realizada em fase de pandemia, com a realizada em período homólogo. No que respeita à atividade 

em cirurgia convencional, o programa cirúrgico base manteve-se semelhante ao período homólogo, 

com redução de apenas 70 cirurgias. O impacto na sua redução resulta, praticamente na totalidade, 

da interrupção do programa de cirurgia adicional no dia 16 de março (-303 cirurgias). Este foi 

retomado a 11 de maio, mas ainda com apenas uma sala disponível na primeira semana e duas salas 

na terceira semana. Também a atividade cirúrgica em ambulatório sofreu redução, tendo sido 

realizadas menos 162 cirurgias (-82%).  

A atividade em internamento decresceu, houve menos 526 doentes saídos do que no período 

homólogo. O lar de doentes apresenta um decréscimo significativo, tanto no número de doentes (-

381), como nos dias de estadia no lar (-1.522). Devido à situação de pandemia, desde meados de 

março, as admissões regem-se por critérios bastante restritivos e os acompanhantes só são 

permitidos em situações muito particulares. 
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1.10. Indicadores de Gastos Operacionais previstos no Despacho Conjunto SET-

SEAS de 4 de setembro de 2020 

O Despacho Conjunto do SET e da SEAS, de 4 de setembro de 2020 determinou a adaptação do 

Despacho nº 395/2020 do SET, de 27 de julho de 2020, relativo às instruções para elaboração dos 

Instrumentos Previsionais de Gestão, às Entidades Publicas Empresariais integradas no SNS, 

considerando as especificidades da respetiva missão. 

Nos termos do ponto 2 do referido despacho, procede-se à divulgação dos indicadores de gastos 

operacionais a considerar para avaliação da proposta de PAO para o triénio 2021/2023 e respetiva 

análise. 

Tabela 39. Indicadores para avaliação do PAO 2021/2023 

Indicador/Rubrica 2020 2021 2022 2023 Var% 
2021/2020 

Var% 
2022/2021 

Var% 
2023/2022 

Gastos Operacionais 158.647.698  170.845.986  163.346.995  163.346.995  8% -4% 0% 

Indicador de Produção 48.430  51.291  52.765  52.765  6% 3% 0% 

Rácio GO/Ind Produção 3.276  3.331  3.096  3.096  2% -7% 0% 

Horas Extraordinárias 2.912.100  2.812.100  2.812.100  2.812.100  -3% 0% 0% 

Prestação Serviços Médicos 10.816  10.816  10.816  10.816  0% 0% 0% 

Gastos com pessoal 63.515.080  72.538.171  66.900.134  66.900.134  14% -8% 0% 

Fornecimentos e Serviços Externos 28.898.803  29.952.836  25.687.665  25.687.665  4% -14% 0% 

Comunicações 135.000  140.000  125.000  125.000  4% -11% 0% 

Deslocações e alojamentos 85.000  85.000  85.000  85.000  0% 0% 0% 

Ajudas de Custos 16.004  16.004  16.004  16.004  0% 0% 0% 

Gastos com Frota Automóvel 18.169  18.169  18.169  18.169  0% 0% 0% 

Gastos com contratações de estudos, 
pareceres, projetos e consultoria (valor) 0  0  0  0        

Fonte: GFC / PACG       M€ 

 

Evolução favorável do rácio dos gastos operacionais anuais pelo indicador de produção anual 

O indicador de Produção utilizado para cálculo deste rácio foi a determinação dos Doentes 

Padrão, conforme fórmula disponibilizada pelas entidades competentes.  

A produtividade e a eficiência hospitalar são avaliadas, pela Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS), recorrendo à métrica “Doente Padrão”. 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 
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globalidade da carteira de serviços das entidades hospitalares, pelo que poderá ser considerada uma 

análise mais aprofundada a nível micro.4 

Importa referir que há um conjunto de procedimentos clínicos altamente diferenciados que se 

realizam no IPOLFG que não concorrem para o Cálculo do Doente Padrão, penalizando fortemente o 

IPOLFG, de que são exemplos os procedimentos endoscópicos de pneumologia e de gastrenterologia, 

que evitam procedimentos altamente invasivos e geradores de complicações e de comorbilidades, 

bem como os tratamentos de medicina nuclear, tratamentos inovadores que colocam o IPOLFG na 

vanguarda do tratamento do Cancro, sendo que são, simultaneamente, procedimentos sorvedores de 

recursos, classificados, de acordo com as regras da contratualização e do financiamento hospitalar, 

como MCDT e, desta forma, sem contribuição para o cálculo da complexidade atribuída ao hospital, 

nem para o indicador de produção em análise. Trata-se apenas de pequenos exemplos do 

desajustamento das métricas utilizadas de forma uniforme a realidades muito distintas, 

prejudicando os hospitais que tomam doentes a cargo numa perspetiva de doente crónico. 

A previsão efetuada aponta para um aumento do rácio dos Gastos Operacionais sobre os Doentes 

Padrão de 3.276 em 2020 para 3.331 em 2021, o que se explica pelo aumento previsto de 8% dos 

gastos operacionais em 2021, face a 2020 em comparação com o aumento de 6% dos doentes padrão.  

Este aumento é obviamente reflexo do efeito esperado da pandemia do SARS-CoV-2 com um 

aumento previsto de 8,3M€ de gastos, com especial incidência nos consumos, fornecimentos e 

serviços e gastos com pessoal. Do lado da atividade, embora o IPOLFG não seja hospital que preste 

cuidados a doentes infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, teve, contudo, que implementar um 

plano de contingência específico, que obriga a mudar substancialmente os circuitos e procedimentos 

hospitalares, bem como os modelos de organização do trabalho hospitalar que, naturalmente, teve 

reflexo na atividade assistencial, em termos qualitativos e quantitativos. 

Com as devidas cautelas que devem estar subjacentes a uma projeção de médio prazo, 

considerando o contexto atual, prevê-se uma melhoria deste rácio para 3.096 em 2022 e 2023. 

Importa referir que as projeções para 2022 e 2023, sempre difíceis de realizar, tornaram-se, este 

ano, particularmente difíceis, transformando este trabalho num exercício académico comportando 

um elevado risco. 

 

 

                                                                    
4 Extraído da metodologia de benchmarking da ACSS, em 17 de agosto de 2018 -  http://benchmarking.acss.min-

saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica  

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica
http://benchmarking.acss.min-saude.pt/BH_Enquadramento/AbordagemMetodologica
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Manutenção dos gastos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos 

Apesar do aumento de gastos com horas extraordinárias devido à implementação do plano de 

contingência associado à pandemia por COVID-19, prevê-se que este gasto possa ser controlado e 

cumprir com o objetivo de não aumento. No entanto, o cumprimento deste objetivo estará sempre 

dependente de processo de autorização das contratações propostas no mapa de pessoal para 2021, 

tornando a melhoria da eficiência num processo circular, kafkiano, que mais não serve que prejudicar 

os interesses da boa Gestão do SNS. 

No que se refere aos gastos com prestações de serviços médicos, é uma rubrica residual no 

IPOLFG, que, ainda assim, tem vindo a diminuir nos últimos anos e que não se prevê que venha a 

aumentar no triénio 2021/2023, reforçando o princípio de promover a dedicação plena à instituição. 

 

Manutenção dos gastos globais com aquisições de serviços e fornecimentos externos em 

valores não superiores aos estimados para o ano de 2020 

Os Fornecimentos e Serviços Externos têm uma previsão de aumento de 4% em 2021 face a 

2020, em resultado direto dos efeitos da implementação do plano de contingência associado à 

pandemia por COVID-19, que deverão provocar um aumento de FSE em 2,5M€ em 2020 e mais 1,0M€ 

em 2021. 

O orçamento para 2021 contempla algumas medidas de redução de gastos, como seja a 

diminuição de subcontratação de Radioterapia ou a internalização dos testes de "Pesquisa de RNA 

do vírus SARS-CoV-2 por PCR em tempo real". 

Para 2022 e 2023 prevê-se a redução dos gastos com FSE, ainda que essas previsões devam ser 

encaradas com natural prudência face ao contexto atual. 

 

Os gastos com pessoal podem ser superiores ao valor global estimado para o ano de 2020 

desde que os gastos com aquisições de serviços e fornecimentos externos diminuam, em 

relação ao valor estimado para o ano de 2020, em montante não inferior, sem prejuízo do 

disposto no Programa de Estabilização Económica e Social aprovado pela resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, no tocante aos novos recrutamentos para 

as entidades do SNS 

Não se prevê que seja possível cumprir com este objetivo, tendo em conta o que foi dito neste 

Plano relativamente à necessidade de aumentar o número de efetivos do IPOLFG. Importa sublinhar 

que, num exercício sério de avaliação dos PAO será possível assumir a 3 anos, compromissos de 

redução global dos gastos, garantida a autonomia de gestão necessária, designadamente quanto à 
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autorização para contratar e salvaguardada a flexibilidade, limitada, de valorização remuneratória 

que permita criar instrumentos de incentivo e fixação de equipas, evitando o desvio de recursos 

altamente diferenciados para instituições privadas, por diferenças remuneratórias materialmente 

pouco relevantes e que têm potenciado, ao longo dos anos, a utilização do IPOLFG como centro de 

formação e de recrutamento, altamente qualificado, para os operadores privados, particularmente 

os que mais se dedicam à área oncológica. Em suma, a política de recursos humanos na saúde e nos 

hospitais E.P.E. em particular, pode servir para contrariar o movimento de utilização do sector 

público como placa giratória de dinheiros públicos para o sector privado e consequentemente 

contribuir para avaliar e reforçar o desempenho do SNS e a sua real contribuição para a estabilidade 

social de uma sociedade democrática e equitativa 

O que assistimos há vários anos no IPOLFG é a imposição de uma política de Recursos Humanos 

limitada por condicionalismos externos, confrontada com uma quase total falta de autonomia de 

gestão para tomar decisões eficientes e oportunas em matéria de recrutamento e contratação, bem 

como em relação a uma gestão discricionária de remunerações, em função do mérito ou de critérios 

de produtividade, incentivo ou outros.  

O IPOLFG tem procurado adequar a estrutura de recursos humanos às alterações decorrentes 

dos investimentos que têm vindo a concretizar e, nesse sentido, todos os anos identifica as 

necessidades mínimas de pessoal para responder adequadamente aos utentes que recorrem ao 

IPOLFG. Contudo, dada a inexistência de autonomia para reforçar as equipas de pessoal e sendo os 

processos de autorização de contratação muito morosos (alguns chegam a atingir dois anos), a 

dotação de pessoal encontra-se, ano após ano, aquém das necessidades identificadas, não permitindo 

ao IPOLFG atingir os objetivos a que se propõe e, consequentemente, não responder adequadamente 

às necessidades dos doentes que toma cargo e, obviamente, não conseguindo reduzir gastos em áreas 

em que se vê obrigado a recorrer à subcontratação externa. 

Neste sentido, a impossibilidade de adequação da estrutura de recursos humanos às alterações 

decorrentes dos investimentos que ocorreram nos últimos anos, culmina num cenário de efetivos 

inferior em número, mas principalmente em maturidade, ao registado há 10 anos atrás. Importa 

salientar que o avanço da medicina na área oncológica acrescentou mais complexidade aos 

tratamentos, implicando cada vez mais contactos com o hospital, exigindo pessoal mais treinado e 

qualificado. A impossibilidade de recompensar o esforço, dedicação e experiência dos profissionais, 

conduz a um elevado turnover, cerca de 12,3%, com os elevados custos indiretos, não só pela redução 

dos profissionais, mas também pela perda do know how e de anos de investimento em formação. 

Para 2021, o IPOLFG volta a propor uma estrutura de recursos humanos que se coadune com as 

reais necessidades mínimas da instituição, de forma a internalizar cuidados no SNS e a rentabilizar 

os investimentos feitos na requalificação e no aumento da capacidade instalada.  
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A acrescer a este facto, a pandemia por COVID-19, veio evidenciar as fragilidades resultantes de 

anos de políticas restritivas de gestão de recursos humanos, que não permitiram garantir a criação 

de redundâncias nas equipas para fazer face ao aumento de absentismo e à criação de equipas 

espelho, conforme se impunha para garantir a continuidade da assistência aos doentes sem quebra 

de atividade e com a segurança e a qualidade reforçada.  

O recurso a contratações a termo, autorizadas para fazer face à pandemia, não se mostrou uma 

solução adequada à realidade do IPOLFG, em que o período de integração de um profissional é, 

muitas vezes, superior ao período pelo qual o mesmo pode ser contratado no âmbito das medidas 

COVID-19 (quatro meses). 

É também importante recordar que, nos últimos anos, houve redução da carga horária semanal 

de todos os grupos profissionais, com exceção do pessoal médico e do pessoal dirigente, de 40 para 

35 horas, o que veio agudizar a já existente carência de recursos humanos e, consequentemente, as 

dificuldades para manter o funcionamento do hospital, preservando os padrões de qualidade e o nível 

de atividade almejados. 

Para 2022 e 2023 prevê-se a redução dos gastos com Pessoal, ainda que essas previsões devam 

ser encaradas com natural prudência face ao contexto atual. Encontramo-nos disponíveis para 

acordar compromissos sérios e realistas que permitam não fazer cortes cegos num abate 

indiscriminado aos servidores do Estado. 

 
Manutenção dos gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem 

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

consultoria, em valores não superiores aos estimados para o final de 2020.  

As referidas rubricas têm um impacto pouco relevante na estrutura de gastos do IPOLFG, não se 

prevendo aumentos no triénio. 

Das rubricas indicadas apenas se prevê um aumento em 2021 nas Comunicações, gasto diretamente 

relacionado com a implementação do Plano de Contingência por COVID-19, pelo aumento das 

comunicações com os doentes, através do recurso a consultas telefónicas. Prevê-se, a esta data, que 

a rubrica volte a reduzir de valor em 2022, mesmo considerando que os processos de reorganização 

do trabalho hospitalar mudarão para sempre em algumas áreas, com alguns benefícios.  
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Pareceres dos Órgãos de Fiscalização: 

• Parecer do Conselho Fiscal 
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• Parecer do Revisor Oficial de Contas 
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• Declaração de Conformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



PARTE IV | ANEXOS 

 

 
  

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 
2021 117 

 

• Demonstrações Financeiras Previsionais 

 

Tabela 40. Balanço Previsional 

Balanço Previsional 
1º T 2021 2º T 2021 3º T 2021 2021 

Previsto Previsto Previsto Previsto 

Ativo não corrente 72.048.450 73.618.478 75.088.505 69.589.666 

  Ativo fixo tangíveis 70.016.363 71.516.363 73.016.363 67.543.675 

  Propriedades de investimento 796.179 796.179 646.179 0 

  Ativo intangíveis 909.916 959.916 1.059.916 1.659.916 

  Outros ativos financeiros 325.992 346.020 366.047 386.075 

  Ativo corrente 147.993.330 184.152.836 217.838.046 106.225.125 

  Inventários 6.539.657 6.212.675 6.367.991 5.945.143 

  Clientes, contribuintes e utentes 36.216.222 37.121.627 35.265.546 32.673.309 

  Estado e Outros Entes Públicos 462.307 462.307 462.307 462.307 

  Outras contas a receber 101.436.010 135.539.105 169.642.200 65.926.607 

  Diferimentos 2.094 2.094 2.094 2.094 

  Caixa e depósitos 3.337.040 4.815.029 6.097.909 1.215.666 

Ativo Total 220.041.780 257.771.314 292.926.552 175.814.791 

  Património Líquido 47.737.478 45.412.620 41.520.868 38.423.491 

  Património/ Capital 66.900.000 66.900.000 66.900.000 66.900.000 

  Reservas 29.684.667 29.684.667 29.684.667 29.684.667 

  Resultados Transitados -60.788.015 -59.220.934 -59.220.934 -59.220.934 

  Outras variações no património líquido 16.332.766 16.832.766 17.332.766 18.632.766 

  Resultado líquido do período -4.391.940 -8.783.879 -13.175.632 -17.573.009 

  Passivo 171.980.387 211.710.863 251.038.975 137.391.301 

  Passivo não corrente 5.093.531 5.343.531 5.593.531 6.555.039 

  Provisões 377.259 377.259 377.259 377.259 

  Financiamentos obtidos 4.716.273 4.966.273 5.216.273 6.177.780 

  Passivo Corrente 166.886.856 206.367.332 245.445.444 130.836.262 

  Fornecedores 48.383.790 52.778.482 56.097.072 51.752.869 
  Adiantamentos de clientes, contribuientes e 
utentes 103.763.324 137.866.419 171.969.514 69.660.229 

  Estado e Outros Entes Públicos 3.216.337 3.216.337 3.216.337 3.216.337 

  Fornecedores de investimento 1.365.000 1.638.000 2.375.100 1.300.000 

  Outras contas a pagar 10.157.154 10.866.843 11.786.170 4.905.577 

  Diferimentos 1.250 1.250 1.250 1.250 

  Total do Património Líquido e Passivo 219.717.865 257.123.483 292.559.843 175.814.792 

Fonte: GFC    € 
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Tabela 41. Demonstração de Resultados Previsional 

Demonstração de Resultados 
Previsional 

1º T 2021 2º T 2021 3º T 2021 2021 
Previsto Previsto Previsto Previsto 

Impostos, contribuições e taxas 175.000  350.000  525.000  700.000  

Vendas 250  500  750  1.000  

Prestações de serviços 34.736.567  69.473.135  104.209.702  138.946.270  

Transferências e subsídios correntes 4.625.000  9.250.000  13.875.000  18.500.000  

Custo matérias consumidas -17.088.745  -34.177.489  -51.266.234  -68.354.979  

Fornecimentos e Serviços Externos -7.488.209  -14.976.418  -22.464.627  -29.952.836  

Gastos com Pessoal -18.134.543  -36.269.085  -54.403.628  -72.538.171  

Provisões (aumentos/reduções) -45.000  -90.000  -135.000  -180.000  

Outros rendimentos e ganhos 948.750  1.897.500  2.846.250  3.795.000  

Outros gastos e perdas -125.000  -250.000  -375.000  -500.000  

EBITDA -2.395.929  -4.791.858  -7.187.787  -9.583.716  

Gastos/reversões de depreciação e amortização -1.996.011  -3.992.021  -5.988.032  -7.984.043  

Resultado Operacional (EBIT) -4.391.940  -8.783.879  -13.175.819  -17.567.759  

Juros e rendimentos similares obtidos 0  0  0  0  

Juros e rendimentos similares suportados 0  0  -188  -250  

Resultado Antes de Impostos -4.391.940  -8.783.879  -13.175.632  -17.568.009  

Imposto sobre o rendimento 0  0  0  -5.000  

Resultado Líquido do Período -4.391.940  -8.783.879  -13.175.632  -17.573.009  

Fonte: GFC    € 
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Tabela 42. Demonstração de Fluxos de Caixa 

Demonstração de Fluxos de Caixa 
1º T 2021 2º T 2021 3º T 2021 2021 

Previsto Previsto Previsto Previsto 

  Fluxos de caixa das Atividades Operacionais         

Recebimentos de Clientes 36.664.727 73.329.454 109.994.182 146.658.909 

Pagamentos a Fornecedores -18.135.121 -36.120.242 -54.655.362 -71.540.483 

Pagamentos ao Pessoal -18.134.543 -36.269.086 -54.403.628 -72.538.171 

Caixa gerada pelas operações 395.064 940.127 935.191 2.580.255 

Outros recebimentos/pagamentos 429.766 864.349 1.832.007 766.345 

  Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 824.830 1.804.476 2.767.198 3.346.600 

  Fluxos de caixa de Atividades de Investimento       

  Pagamentos respeitantes a (-): -342.827 -949.523 -1.882.385 -9.511.355 

  Investimentos Financeiros -18.750 -37.500 -37.500 -75.000 

Ativos Fixos Tangíveis -324.077 -912.023 -1.844.885 -8.762.379 

Ativos Intangíveis       -673.976 

  Recebimentos provenientes de (+): 730.038 1.460.075 2.338.096 4.090.845 

Ativos Fixos Tangíveis 0 0 0 0 

Propriedades de Investimento 730.038 1.460.075 1.460.075 2.920.150 

Subsídios ao Investimento 0 0 878.021 1.170.695 

Juros e rendimentos similares         

Transferências de Capital         

  Fluxos de Atividades de Investimento 387.211 510.552 455.710 -5.420.510 

  Fluxos de Atividades de Financiamento         

  Recebimentos provenientes de (+): 125.000 500.000 875.000 2.073.910 

Financiamentos obtidos 0 250.000 500.000 1.573.910 

Subsídios e Doações 125.000 250.000 375.000 500.000 

  Pagamentos respeitantes a (-): 0 0 0 0 

  Juros e Custos Similares 0 0 0 0 

  Fluxos de Atividades de Financiamento 125.000 500.000 875.000 2.073.910 

  Variação de Caixa e seus equivalentes 1.337.040 2.815.029 4.097.909 0 

  Caixa no início do período 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.215.666 

  Caixa no fim do período 3.337.040 4.815.029 6.097.909 1.215.666 

Fonte: GFC    € 
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Tabela 43. Plano de Investimentos detalhado 

Priorização Investimento 2019 
Orçamento 

2019 
Execução 
prevista 

2020 
Execução 
prevista 

2021 
Orçamento 

2022 
Orçamento 

2023 
Orçamento Financiamento 

n.a. 
Investimentos no ano 
anterior (apenas execução 
financeira no ano indicado) 

815.233 815.233 1.300.000 1.300.000 0 0 Receitas Próprias 

1 Obras Bloco Operatório 2.590.192 2.170.192 420.000 0 0 0 Capital Estatutário 

2 Requalificação do HD de 
adultos 500.000 0 0 940.000 0 0 Receitas Próprias 

consignadas 

3 Novo edifício para o 
ambulatório - Projeto 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

4 Novo edifício para o 
ambulatório 0 0 0 0 15.750.000 29.250.000 Plano Financiamento em 

construção 

5 
Aquisição de um 
Acelerador Linear para 
Radioterapia 

2.825.925 0 2.825.925 0 0 0 Receitas Próprias 

6 Registo Oncológico 
Nacional  110.116 110.116 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 

(56%) 

7 Nova central térmica / 
energética (POSEUR) 6.765.888 0 5.125.553 1.666.543 0 0 Cofinanciamento 

POSEUR (95%) 

8 Patologia Digital 197.036 197.036 0 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

9 

Obras diversas de 
Remodelação - pequenas 
intervenções corretivas de 
manutenção 

1.000.000 991.777 750.000 1.000.000 0 0 Receitas Próprias 

10 

Aquisição de 
Equipamentos Diversos < 
100.000,00€ - substituição 
de equipamentos 
obsoletos, de forma a 
garantir a continuidade de 
cuidados  

1.000.000 475.628 750.000 1.500.000 0 0 Receitas Próprias 

11 Obras de remodelação da 
Anatomia Patológica 689.000 0 0 1.200.000 0 0 Receitas Próprias 

consignadas 

12 

Concentração dos serviços 
de apoio técnico e 
administrativo no pavilhão 
administrativo 

100.000 0 0 100.000 0 0 Receitas Próprias 

13 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia - 
Inovação e Segurança 
(FEDER-35437) 

368.120 368.120 212.615 0 0 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

14 

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia 
+Próximo do Doente 
(FEDER-40602) 

0 0 461.361 99.648 122.567 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

15 

Capacitação e 
modernização das 
administrações e dos 
serviços públicos - 
SATDAP (FEDER-000243) 

0 0 0 205.164 252.352 0 Cofinanciamento SAMA 
(56%) 

  Total 18.461.510 5.128.102 11.845.453 9.511.355 16.124.918 29.250.000   
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Tabela 44. Investimentos por fontes de financiamento 

Investimento Valor 

2021 2022 2023 

Fundos 
Comunitários 

Fundos 
Próprios 

Fundos 
Comunitários 

Fundos 
Próprios 

Outros 
  

Outros 
  

Investimentos no ano 
anterior (apenas execução 
financeira no ano indicado) 

1.300.000      1.300.000            

Requalificação do HD de 
adultos 940.000      940.000            

Novo edifício para o 
ambulatório - Projeto 1.500.000      1.500.000            

Novo edifício para o 
ambulatório 45.000.000            15.750.000    29.250.000    

Nova central térmica / 
energética (POSEUR) 1.666.543                   1.583.216    83.327            

Obras diversas de 
Remodelação - pequenas 
intervenções corretivas de 
manutenção 

1.000.000      1.000.000            

Aquisição de Equipamentos 
Diversos < 100.000,00€ - 
substituição de 
equipamentos obsoletos, de 
forma a garantir a 
continuidade de cuidados  

1.500.000      1.500.000            

Obras de remodelação da 
Anatomia Patológica 1.200.000      1.200.000            

Concentração dos serviços 
de apoio técnico e 
administrativo no pavilhão 
administrativo 

100.000      100.000            

Centro de Medicina de 
Precisão em Oncologia 
+Próximo do Doente 
(FEDER-40602) 

222.215                       55.803    43.845                       68.637    53.929        

Capacitação e modernização 
das administrações e dos 
serviços públicos - SATDAP 
(FEDER-000243) 

457.516                       114.892    90.272                        141.317    111.035        

Total 54.886.274          1.753.911    7.757.444           209.954    164.964    15.750.000    29.250.000    

Fonte: GFC       € 
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• Avaliação financeira do projeto no novo edifício do IPOLFG 
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SIGLAS 

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. 

BO Bloco Operatório 

CHULC Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 

CRI Centro de Responsabilidade Integrado 

DGO Direção Geral do Orçamento 

DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças 

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

EPE Entidade Pública Empresarial 

ERN European Reference Network 

ETN PaedCan European Reference Network on Pediatric Cancer 

ETC Equivalente a Tempo Completo 

FSE Fornecimentos e Serviços Externos 

GDH Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

GFC Gestão Financeira e Contabilidade 

GRH Gestão de Recursos Humanos 

HD Hospital de Dia 

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

ISO International Organization for Standardization 

LCPA Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

OECI Organization of European Cancer Institutes 

PACG Planeamento Análise e Controlo de Gestão 

PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PET-CT Tomografia por emissão de positrões-Tomografia computadorizada 

PNS Plano Nacional de Saúde 

POCMS Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde 

POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 

RT Radioterapia 

SAMA Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

SITAM Sistema de Informação de Taxas Moderadoras 
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SNC Sistema de Normalização Contabilística 

SNC - AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TDT Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

TMRG Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

TSS Técnicos Superiores de Saúde 

UCII Unidade de Cuidados Intensivos Intermédios 

UTM Unidade de Transplante de Medula 
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