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V. Órgãos Sociais e Comissões 

 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  

 

Atualização da Tabela 12 com o número de inscrição na CMVM do representante efetivo do Revisor 

Oficial de Contas e do n.º de anos de funções exercidas na entidade: 

 

Tabela 1. Número de Mandatos do Revisor Oficial de Contas 

Mandato Cargo 

Identificação SROC / ROC Designação N.º de anos de 
funções 

exercidas no 
grupo 

N.º de anos de 
funções 

exercidas na 
entidade 

Nome 
N.º inscrição 

na OROC 
N.º registo 
na CMVM 

Forma (1) Data 

2018/2020 
Revisor 
Oficial de 
Contas 

João Cipriano & Associados, SROC 
Lda., representada pelo Revisor 
Oficial de Contas nº 631, inscrito na 
CMVM sob o nº 20160277, João 
Amaro Santos Cipriano 

119 20161438 Despacho 12/07/18 n.a. 2 

Fonte: CA 

 

F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 

 

Atualização da informação prestada relativamente ao Conselho Consultivo: 

 

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo 

e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e 

suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. 

Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá 

indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou) 

O Conselho Consultivo tem a composição definida no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro. 

Nos termos do artigo 21º do referido diploma, o Conselho Consultivo é composto por 8 

personalidades, de acordo com o seguinte perfil: 

a) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pela Comunidade Intermunicipal ou 

pela Área Metropolitana onde se situe a sede dos respetivos centros hospitalares ou dos respetivos 

hospitais, que preside;  

b) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pelo membro do Governo responsável 

pela área da saúde;  

c) Um representante da respetiva Administração Regional de Saúde;  



 

d) Um representante dos utentes, designado pela respetiva associação ou por equivalente 

estrutura de representação;  

e) Um representante eleito pelos trabalhadores do hospital E. P. E.;  

f) Um representante dos prestadores de trabalho voluntário no hospital E. P. E., entre estes 

eleito, quando existam;  

g) Dois elementos, escolhidos pelo conselho de administração do hospital E. P. E., que sejam 

profissionais de saúde sem vínculo ao mesmo. 

 

Os membros do Conselho Consultivo que cessaram funções são: 

• Presidente: Emílio Rui Vilar, nomeado através do Despacho n.º 9901/2013, de 29 de 

julho, do Ministro da Saúde, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e 

nos n.ºs 4 e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 

233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, 

de 9 de novembro, o qual produziu efeitos a partir da data da sua publicação em 18 julho 

2013. 

• Francisco Cavaleiro de Ferreira, Presidente do Núcleo Regional do Sul da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, representante dos prestadores de trabalho voluntário no 

IPOLFG;  

• João Bragança, representante dos utentes e Presidente da Comissão Diretiva da 

Associação Acreditar; 

• João Carlos Afonso, Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, representante do 

município;  

• Maria Augusta Purificação Rodrigues de Sousa, enfermeira com o título de especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e ex. Bastonária da Ordem dos 

Enfermeiros, que integra o Conselho Consultivo como representante dos profissionais 

de saúde sem vínculo ao IPOLFG; 

• Maria Manuela da Cunha e Vasconcelos Peleteiro, especialista em Medicina Geral e 

Familiar, representante da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

I.P.; 

• Joaquim José Gomes Pereira Gouveia, antigo Diretor do IPOLFG, representante dos 

profissionais de saúde sem vínculo ao IPOLFG (entretanto falecido); 

• Maria Paula Correia de Oliveira Branco, representante dos trabalhadores (entretanto 

nomeada Vogal do Conselho de Administração do IPOLFG). 

 

De acordo com o previsto no n.º 4 e 5 do artigo n.º 18 do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro 

(diplomas vigentes à data da nomeação /cessação do mandato do Conselho Consultivo), o 



 

mandato dos membros do Conselho Consultivo tem a duração de três anos, sem prejuízo da 

possibilidade da sua substituição, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram ou 

elegeram. Nestes termos, o Referido Conselho Consultivo cessou o seu mandato e, até à data, 

não foi substituído, não tendo em 2020 exercido qualquer atividade. 

A última reunião do Conselho Consultivo do IPOLFG decorreu a 21 de novembro de 2017. 

 

VI. Organização Interna 

 

C. Regulamentos e códigos 

Complemento da informação sobre medidas vigentes no Código de Ética: 

 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que 

contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se 

encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a 

sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre 

as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus 

clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente 

colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo 

geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide 

artigo 47.º do RJSPE). Indicação se o código de ética foi elaborado ou não tendo em conta 

a normas portuguesas NP 4460-1:2007 “Ética nas organizações Parte 1: Linhas de 

orientação para o processo de elaboração e implementação de códigos de ética nas 

organizações” e NP 4460-2:2010 “Ética nas organizações Parte 2: Guia de orientação 

para a elaboração, implementação e operacionalização de códigos de ética nas 

organizações”. 

O IPOLFG dispõe de um Código de Ética, revisto ao longo de 2019 e aprovado em janeiro 2020, 

que obedece integralmente aos princípios orientadores e quadro de referência previstos no 

Despacho n.º 9456-C/2014, de 21 de julho, do Gabinete do Ministro da Saúde.  

O Código de Ética do IPOLFG encontra-se disponível para consulta em 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Codigo-Etica.pdf e no portal 

da intranet do IPOLFG, conforme estipulado no artigo 47º do Decreto-Lei nº133/2013, de 3 de 

outubro, meios através dos quais é divulgado aos colaboradores, clientes e fornecedores.  

O Código de Ética define como princípios fundamentais de conduta a Dignidade, Hospitalidade, 

Solidariedade, Confiança, Isenção, Imparcialidade, Igualdade, Proporcionalidade, Equidade, Sigilo 



 

Profissional, Confidencialidade, Informação, Lealdade, Correção, Responsabilidade, 

Profissionalismo, Compromisso, Probidade e Integridade. 

Como Direitos dos Utentes, o código define as seguintes medidas tendo em vista garantir-lhes 

um tratamento equitativo: 

• Os utentes têm direito a ser tratados no respeito pela dignidade humana, competindo aos 

profissionais envolvidos no processo de prestação de cuidados respeitá-los quer no que se refere 

aos procedimentos técnicos a instituir, quer nos atos de acolhimento, orientação e 

encaminhamento; 

• Os utentes têm direito a ser informados sobre a identidade e profissão de todos os profissionais 

que com eles contactam, pelo que é obrigatório o uso do respetivo cartão identificador como 

profissional ou colaborador do Instituto; 

• As condições das instalações e equipamentos devem proporcionar o conforto e bem-estar 

exigidos pela situação de vulnerabilidade em que os utentes se encontram; 

• Os utentes têm direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas, 

competindo ao IPOLFG providenciar a sua satisfação;  

• Os utentes têm direito ao suporte social, sendo responsabilidade do IPOLFG facilitar e incentivar  

• Os utentes têm direito a receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde. De forma célere 

e eficaz, devem ser-lhes prestados os cuidados técnicos e científicos que assegurem a melhoria 

da sua qualidade de vida e o seu restabelecimento. Os profissionais devem relacionar-se com os 

utentes sempre com o maior respeito pela dignidade humana, em qualquer fase da doença, 

respeitando a sua diversidade cultural e religiosa; 

• Aos utentes, representante legal, familiares ou cuidador informal, designados pelo utente e após 

consentimento expresso do mesmo, são proporcionados os conhecimentos e informações que se 

mostrem essenciais aos cuidados que devem continuar a receber no domicílio. Sempre que 

necessário deve promover-se a articulação com as estruturas da comunidade, com vista à 

continuidade de cuidados; 

• Os utentes têm direito a ser informados sobre a sua situação de saúde de forma clara, devendo 

ser tido em consideração a sua personalidade, o seu grau de instrução e as suas condições clínicas 

(físicas e psíquicas); 

• O utente tem direito à expressão do seu consentimento (positivo ou negativo) antes de qualquer 

ato médico ou participação em investigação ou ensaio clínico, devendo ser-lhes facultados os 

elementos necessários para que possam expressar, por escrito, a sua vontade, de forma livre e 

esclarecida; 

• Os utentes têm direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos 

identificativos que lhes respeitam, podendo, no entanto, autorizar, por escrito, a sua divulgação 

a terceiros devidamente identificados e após serem esclarecidos sobre o propósito e 

circunstâncias da divulgação da informação; 



 

• O dever de sigilo profissional deverá ceder, nos termos legais aplicáveis, perante a obrigação de 

comunicação ou denúncia de factos relevantes às instâncias externas administrativas 

reguladoras, inspetivas, policiais e judiciárias;  

• O IPOLFG deve promover regras de conduta ética para os operadores de sistemas de gestão 

documental que permitam, designadamente uma maior segurança e segregação de níveis de 

acesso conforme a finalidade de recolha ou tratamento; 

• Os utentes têm direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato médico, podendo, no 

entanto, solicitar a presença de terceiros, desde que não interfira com as condições técnicas em 

que o ato se deve desenvolver; 

• A vida privada e familiar dos utentes não pode ser objeto de intromissão, exceto se se mostrar 

necessária para o diagnóstico ou tratamento e o doente expresse o seu consentimento; 

• Os utentes têm direito, por si ou por quem os represente, a apresentar sugestões e reclamações, 

existindo livros de reclamações nos vários serviços do IPOLFG. 

Relativamente ao tratamento dos fornecedores, o código define que nos processos de compra 

ou venda de bens e serviços e de cessão de espaços devem observar-se os princípios da 

transparência, proporcionalidade, boa-fé, igualdade e concorrência, e que o IPOLFG deve honrar 

pontual e integralmente os compromissos assumidos e exigir dos outros contratantes idêntico 

comportamento. 

 

Correção das hiperligações: 

 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de 

Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a data da última atualização, 

assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. 

Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, relativas à 

prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou 

Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). 

Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da entidade onde se encontra 

publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

O IPOLFG, como referido anteriormente, dispõe de um Plano de Gestão Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas elaborado de acordo com as recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas. 

Reitera-se que as alterações de enquadramento externo motivaram a necessidade de efetuar uma 

revisão profunda do documento, que foi concluída e aprovada em 2019. Este documento foi 

elaborado com o acompanhamento da auditora interna e contou com a participação de todos os 

serviços do IPOLFG, estando muito focado na melhoria do sistema de controlo e de reporte de 

ocorrências ou potencial risco de ocorrências, nos termos do previsto no artigo 46º do Decreto-Lei 



 

nº133/2013, de 2 de outubro, designadamente os controlos internos e medidas para mitigação dos 

potenciais riscos identificados. 

O atual Plano encontra-se disponível para consulta no site da internet do IPOLFG em 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/02/Plano-Gestao-Riscos-

Corrupcao-Infracoes-Conexas-2.pdf bem como no portal da intranet do Hospital. 

O relatório anual foi elaborado de acordo com o estatuto de autonomia e independência do 

Auditor Interno do IPOLFG. O Conselho de Administração tomou formalmente conhecimento do 

relatório na sua reunião de 22 de abril de 2021, tendo genericamente acolhido as recomendações e 

deliberada a publicitação interna e o envio às entidades competentes. Está disponível para consulta 

no site da internet do IPOLFG em https://www.ipolisboa.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2021/05/RELATORIO-PLANO-DE-GESTAO-DOS-RISCOS-DE-CORRUPCAO-E-

INFRACOES-CONEXAS_assinado.pdf 

 

D. Deveres especiais de informação 

Foi adicionada a menção à plataforma SIRIEF 

 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 

investimento e as fontes de financiamento; 

Em linha com as orientações e política de saúde é definido pelo Conselho de Administração um 

Plano Estratégico para o triénio, que é operacionalizado anualmente através do Plano de Atividades 

e Orçamento, documentos reportados, discutidos e aprovados com a ARSLVT e com a ACSS e 

enviados à DGO e à DGTF através da plataforma SIRIEF. 

O Plano Estratégico e os Planos de Atividades e Orçamento anuais, que englobam projeções 

plurianuais de orçamento e de investimentos, bem como os documentos anuais de prestação de 

contas (relatório e contas e relatório do governo societário) são divulgados internamente através do 

portal da Intranet do IPOLFG e publicitados no site da internet disponível para consulta em 

http://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/documentos-de-gestao 

 

 

 

 

 

 



 

E. Sítio na Internet 

Hiperligações: 

 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)1  na divulgação dos seguintes elementos sobre a 

entidade (vide artigo 53.º do RJSPE): 

 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/conheca-nos/  

 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/documentos-de-

governacao-regulamento/ 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/documentos-de-

governacao-legislacao/ 

 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos 

curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/governacao/  

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/02/04-Modelo-

de-Governo-1.pdf 

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/documentos-de-

pretacao-contas/  

e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da 

prestação de serviço público; 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/instrumentos-gestao-

previsional/  

 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos 

últimos três exercícios. 

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/instrumentos-gestao-

previsional/  

https://www.ipolisboa.min-saude.pt/ipo/gestao-e-financas/documentos-de-

pretacao-contas/  

 

                                                                    

1 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 



 

VII. Remunerações 

D. Divulgação das remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo 

remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que 

lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta 

informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 

 

Correção da Tabela 26: 

 

Tabela 2. Remunerações auferidas em 2020 

Membro do CA 
(Nome) 

  

Remuneração Anual   (€) 

Fixa 
(1) 

Variável 
(2) 

Valor 
Bruto 

(3)=(1)+(2) 

Reduções 
Remuneratórias 

(4) 

Valor Bruto 
Final 

(5) = (3)-(4) 

João Manuel Lopes de Oliveira (4) 110.193,12 € 0,00 € 110.193,12 € 2,69 € 110.190,43 € 

Maria Paula Correia Oliveira Branco 75.728,68 € 0,00 € 75.728,68 € 0,00 € 75.728,68 € 

João Oliveira Baptista Geraldes Freire 28.704,35 € 0,00 € 28.704,35 € 0,00 € 28.704,35 € 

Sandra Cristina Gomes Gaspar 76.726,31 € 0,00 € 76.726,31 € 0,00 € 76.726,31 € 

Júlio Paulo Candeias Pedro 76.687,13 € 0,00 € 76.687,13 € 0,00 € 76.687,13 € 

Total 368.039,59€  368.039,59€  368.036,90€ 

Fonte: GRH 
(1) O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento + despesas de representação (sem reduções). 
(4) redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios 

económico, social e ambiental 

 

Foi acrescentada a menção ao Plano para a Igualdade de Género, que dá cumprimento ao n.º 

2 da RCM 18/2004, de 7 de março e foram acrescentadas tabelas relativas às remunerações 

por género. 

 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar 

discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 

profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE); 

O Plano para a Igualdade de Género é um documento elaboração anual no IPOLFG, que procura 

refletir as políticas internas de igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e 

mulheres, identificar eventuais discriminações e eliminá-las e  as medidas que promovem a 

conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, dando cumprimento ao definido na Lei n.º 

62/2017, de 01 de agosto. Nestes termos, o IPOLFG cumpre a legislação aplicável em vigor, 

designadamente quanto aos processos de recrutamento e de contratação, garantindo a prática de 

processos e procedimentos que privilegiam a igualdade e a não descriminação. 

O documento relativo a 2020 pode ser consultado em https://www.ipolisboa.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2020/11/PLANO-PARA-A-IGUALDADE_2020.pdf 

O IPOLFG identifica e procede à análise anual das remunerações pagas aos profissionais por 

género. Essa informação está disponível no balanço social do hospital, o qual é remetido ao Ministério 

da Saúde, cujo resumo é apresentado nas Tabelas seguintes. 

 

Tabela 3. Remunerações mínimas e máximas  

Remuneração (€) Masculino Feminino 

Mínima 645,07 € 645,07 € 

Máxima 7.516,67 € 6.011,64 € 

Fonte: GRH 

 

Acresce referir que, as remunerações pagas têm por base a Tabela Remuneratória única, quer a 

homens quer a mulheres, garantindo-se o cumprimento das normas legais vigentes sobre a matéria 

e salvaguardando a igualdade de género. 

 

 



 

Tabela 4. Remunerações mensais ilíquidas (brutas) 

Intervalo € Masculino Feminino Total Geral 

Até 500 € 0 0 0 

501 € - 1000 € 135 558 693 

1001 € - 1250 € 92 515 607 

1251 € - 1500 € 18 136 154 

1501 € - 1750 € 18 55 73 

1751 € - 2000 € 36 108 144 

2001 € - 2250 € 6 33 39 

2251 € - 2500 € 7 20 27 

2501 € - 2750 € 11 17 28 

2751 € - 3000 € 34 92 126 

3001 € - 3250 € 12 23 35 

3251 € - 3500 € 7 12 19 

3501 € - 3750 € 1 13 14 

3751 € - 4000 € 2 6 8 

4001 € - 4250 € 5 4 9 

4251 € - 4500 € 7 4 11 

4501 € - 4750 € 5 8 13 

4751 € - 5000 € 2 8 10 

5001 € - 5250 € 2 2 4 

>  5251 € 6 10 16 

Total Geral 406 1.624 2.030 

Fonte: GRH 

 

 

 


