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Procedimento anual para 2018 no âmbito do Contrato de Gestão relativo ao 
Hospital de Braga, em regime de parceria público privada 

Aos 11 dias do mês de Abril de 2018, os representantes da Entidade Pública Contratante e os 

representantes da Entidade Gestora do Estabelecimento reuniram tendo como agenda de discussão 

o fecho para 2018 da Produção Prevista, da parcela a cargo do Serviço Nacional de Saúde e dos 

limites aos valores de referência dos Parâmetros de Desempenho, nos termos e para os efeitos da 

Cláusula 52.• do Contrato de Gestão relativo ao Hospital de Braga, estando presentes os seguintes 

elementos: 

Pela Entidade Pública Contratante: 

• António Pimenta Marinho, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., na qualidade de Entidade Pública 

Contratante; 

• Pedro Brito Esteves, na qualidade de Gestor do Contrato. 

Pela Entidade Gestora do Estabelecimento: 

• João Ferreira, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da Entidade Gestora do 

Estabelecimento; 

• José Luis Carvalho, na qualidade de Vogal da Comissão Executiva da Entidade Gestora do 

Estabelecimento. 

1. Aberta a sessão, e considerando as sucessivas reuniões e troca de correspondência ocorrida 

sobre este assunto, a Entidade Gestora do Estabelecimento reiterou o seu entendimento 

quanto à adequabilidade da proposta de Produção Prevista para 2018, conforme apresentada 

no passado dia 29.09.2017 (anexa à presente Ata como Anexo V), à realidade do Hospital de 

Braga e ao conhecimento disponibilizado até ao momento sobre as necessidades da área de 

influência. 
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2. Os representantes da Entidade Gestora do Estabelecimento recordaram ainda que essa 

proposta de Produção para 2018 atendeu aos critérios contratualmente estabelecidos para o 

efeito e que a ambas as Partes estão vinculadas, 

3. A proposta foi genericamente aceite pela Entidade Pública Contratante, com a exceção da 

atividade prevista em ambulatório médico, ao número de atendimentos em Urgência e ao mix 

de cirurgias convencionais/ambulatório. 

4. Face às condicionantes expressas no ponto 3, a Entidade Pública Contratante e a Entidade 

Gestora do Estabelecimento acordam que para 2018 o valor previsível da parcela a cargo do 

SNS para o Hospital de Braga será de 152.129.747,16 € (cento e cinquenta e dois milhões, 

cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e sete euros e dezasseis cêntimos). 

5. A Produção para 2018 acordada é a que consta como Anexo I a este documento. 

6. Relativamente à contratualização para 2018, acordam ainda as partes: 

6.1. Preços unitários de referência 

Os preços unitários de referência a vigorar em 2018 são os constantes do Anexo 11. 

6.2. Remuneração pela disponibilidade da urgência 

A Entidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Pública Contratante acordaram que a 

Remuneração pela disponibilidade da urgência é de 3.821.597,87 € (três milhões, oitocentos e 

vinte e um mil, quinhentos e noventa e sete euros e oitenta e sete cêntimos), conforme consta 

do Anexo 11. 

6.3. Valores de referência dos parâmetros de desempenho 

Os valores de referência dos parâmetros de desempenho são aqueles que constam do Anexo 111. 

No seguimento do ofício da EGEST n. 0 233 de 10.01.2017, no qual foi solicitada a suspensão 

do valor de referência do parâmetro A14, e dado que o processo de implementação do novo 

sistema de codificação ainda se encontra em curso, não está previsto valor de referência no 

Anexo 111 para este parâmetro. 

A Entidade Gestora do Estabelecimento continuará a proceder à monitorização dos parâmetros 

A20, A21 e A22, pese embora o seu cálculo fique condicionado à apresentação, por parte da 

EPC, da informação referente aos hospitais do Grupo de Referência. 
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O apuramento dos parâmetros C2 e C3 ficará condicionado à apresentação, por parte da EPC, 

da informação necessária para o seu apuramento. 

Para efeitos de avaliação de desempenho, nomeadamente dos parâmetros Ai a A6, C2 e C3, e 

à semelhança de 2016 e 2017, irá ser considerada a área de influência definida na cláusula 

29• do Contrato de Gestão. 

6.4. Peso dos terceiros pagadores por linhas de produção 

Foram consideradas como fazendo parte da esfera da responsabilidade financeira do Serviço 

Nacional de Saúde as seguintes entidades: 

Cód. Entidade Descrição Entidade 

935601 SERVICO NACIONAL SAUDE 

935610 Residente em Portugal com no de Utente do SNS 

935612 Acordo- Brasil 

935618 Convenção- Cabo Verde (Bolseiros) 

935619 Evacuados -Angola 

935620 Evacuados- Cabo Verde 

935621 Evacuados Guiné Bissau 

935622 Evacuados- S. Tomé e Príncipe 

935623 Evacuados- Moçambique 

935624 Em situação irregular- Cuidados urgentes e vitais 

935625 Menor em situação irregular 

935626 Requerente de Asilo ou Estatuto de Refugiado 

935628 Nacionais da Noruega, Dinamarca e Reino Unido 

935640 ADSE-SNS 

935641 SAD GNR -SNS 

935642 SAD PSP- SNS 

935643 IASFA- SNS 

935699 SNS NAO IDENTIFICAVEIS (CI. 31.", n.o 6, CG) 

Adicionalmente, com a entrada em vigor da Lei n.0 20/2016, de 15 de julho, e até à publicação 

da referida regulamentação, a Entidade Gestora do Estabelecimento, conforme indicação da 

EPC, continuará a atribuir aos episódios relativos a doentes dos Açores e Madeira, os códigos 

EFR anteriores definidos para aquelas ilhas, pese embora a EPC, nesta fase intermédia, 

considerar os episódios codificados com essas EFR, como episódios do SNS. 

Tendo por base a informação disponível são acordados os seguintes pesos da atividade 

respeitante a Terceiros Pagadores: 
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• Internamento, Cirurgia de Ambulatório e Ambulatório Médico: 1,43%; 

• Dias de Internamento de Utentes Elegíveis para a RNCCI: 1,93%; 

• Consulta Externa: 0,72%; 

• Urgência: 4,98%; 

• Hospital de Dia: 0,68%; 

• Casos e atos específicos: 0%. 

6.5. Atividade de Internamento e Cirurgia de Ambulatório respeitante à Área de Influência de 1" 

linha 

a) Pesos a considerar para o indicador A1, por GCD (episódios de internamento de 

doentes de 1" linha): 

o 50,52% 

1 56,83% 

2 38,91% 

3 66,95% 

4 90,96% 

5 55,41% 

6 75,21% 

7 75,32% 

8 74,56% 

9 60,13% 

10 70,08% 

11 59,13% 

12 53,11% 

13 69,22% 

14 72,12% 

15 71,61% 

16 82,47% 

17 67,94% 

18 66,96% 

19 51,52% 

20 68,09% 

21 62,54% 

22 42,00% 

23 62,50% 

24 88,46% 

25 50,91% 

98 67,75% 

99 0,00% 

No cálculo do parâmetro de resultado A1 são excluídas as GCD O, 16, 20, 22, 23, 24, 25 e 

98 visto que a produção prevista nestas GCD é inferior a 1%. 
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b) Pesos a considerar para o indicador A2, por GCD (episódios de internamento de 

doentes de 2" linha): 

1 40,84% 

2 56,23% 

3 31,66% 

4 8,36% 

5 41,96% 

6 22,59% 

7 19,47% 

8 23,48% 

9 37,50% 

10 28,71% 

11 38,25% 

12 43,50% 

13 30,24% 

14 25,81% 

15 26,10% 

16 17,01% 

17 31,47% 

18 30,36% 

19 47,59% 

20 31,91% 

21 34,67% 

22 56,00% 

23 36,33% 

24 11,54% 

25 45,45% 

98 30,43% 

99 I 0,00% 

No cálculo do parâmetro de resultado A2 são excluídas as GCD O, 16, 20, 22, 23, 24, 25 e 

98 visto que a produção prevista nestas GCD é inferior a 1%. 

c) Pesos a considerar para o indicador A3, por GCD (intervenções em cirurgia de 

ambulatório a doentes de 1" linha): 

1 

2 
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3 69,50% 

4 0,00% 

5 62,56% 

6 69,54% 

7 90,57% 

8 87,37% 

9 59,30% 

10 68,18% 

11 39,88% 

12 49,06% 

13 69,80% 

14 100,00% 

15 100,00% 

16 61,54% 

17 47,37% 

18 0,00% 

19 100,00% 

0,00% 

54,72% 

0,00% 

77,47% 

100,00% 

0,00% 

65,77% 

No cálculo do parâmetro de resultado A3 são excluídas as GCD O, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 98 visto que a produção prevista nestas GCD é inferior a 

1%. 

d) Pesos a considerar para o indicador A4, por GCD (intervenções em cirurgia de 

ambulatório a doentes de 2a linha): 

GCD 

o 0,00% 

1 16,08% 

2 30,51% 

3 29,80% 

4 0,00% 

5 37,44% 

6 29,50% 

7 9,43% 
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8 10,79% 

9 39,91% 

10 31,82% 

11 60,12% 

12 49,74% 

13 29,70% 

14 0,00% 

15 0,00% 

16 30,77% 

17 52,63% 

18 0,00% 

19 0,00% 

20 0,00% 

21 41,51% 

22 0,00% 

23 21,60% 

24 0,00% 

25 0,00% 

98 31,98% 

No cálculo do parâmetro de resultado A4 são excluídas as GCD O, 4, 7. 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 98 visto que a produção prevista nestas GCD é inferior a 
1%. 

e) Pesos a considerar para os indicadores A5 (intervenções episódios de internamento e 
de cirurgia de ambulatório referentes a 1" linha) e A6 (intervenções episódios de 
internamento e de cirurgia de ambulatório referentes a 2• linha). 

i) Internamento: 

1" Linha 

2" Linha 

Fora da área 

ii) Cirurgia de ambulatório: 

Episódios de ambulatório 

1" Linha 

2" Linha 

Fora da área 
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f) Para efeito de cálculo do parâmetro A7 deverá ser considerado, dentro dos valores 

previstos no anexo X ao Contrato de Gestão, um limite de 10% para o número de 

doentes equivalentes relativos a doentes não residentes na área de influência do 

Hospital de Braga. 

Os valores de referência dependentes dos GDH têm por base a aplicação da versão do 

agrupador aplicada para efeito de financiamento da Entidade Gestora do Estabelecimento, Ali 

Patient DRG, versão 21 (AP 21), pelo que com a implementação em curso do novo sistema de 

codificação clínica ICD10 ainda poderão existir impactos não previstos nos parâmetros 

dependentes da codificação. 

Para efeito de cálculo dos parâmetros AS e A9 deverá ser considerado, dentro dos valores 

previstos no anexo X do Contrato de Gestão, um limite de 10% para o número de consultas 

externas e sessões de hospital de dia, relativos a doentes não residentes na área de 

influência do Hospital de Braga. 

6.6. Taxas moderadoras 

Considerando os valores das taxas moderadoras em vigor, é acordado como previsível para 

2018 um valor de 2.329.283,00€ (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e 

oitenta e três euros). 

6.7. Pagamento mensal por conta 

a) Em conformidade com o Anexo 11, foi estabelecido, nos termos da Cláusula 52." do 

Contrato de Gestão, que o valor de 90% da parcela a cargo do Serviço Nacional de 

Saúde a realizar a partir de Janeiro de 2018 é de 136.916.772,44 € (cento e trinta e 

seis milhões, novecentos e dezasseis mil, setecentos e setenta e dois euros e quarenta 

e quatro cêntimos), sendo assim fixado o valor referente ao pagamento mensal por 

conta no montante de 11.409.731,04€ (onze milhões, quatrocentos e nove mil, 

setecentos e trinta e um euros e quatro cêntimos). 

b) Consequentemente, o valor unitário da dedução a impor por cada ponto de penalização 

associado a falhas de resultado e de serviço é fixado em 11.807,50€ (onze mil, 

oitocentos e sete euros e cinquenta cêntimos); 

c) Refira-se que o valor do pagamento mensal por conta acordado tem ainda subjacentes 

os seguintes pressupostos: 
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i) Número de sessões do Serviço de Urgência afetadas por indisponibilidade 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o número 

de sessões do Serviço de Urgência afetadas por indisponibilidade será zero. 

ii) Ajustamento em função da prescrição de produtos farmacêuticos 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o 

ajustamento em função da prescrição de produtos farmacêuticos será zero. 

iii) Montante das deduções associadas a Falhas Específicas 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o 

montante das deduções associadas a falhas específicas será zero. 

iv) Pontos de penalização por falhas de resultado e de serviço 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, os pontos 

de penalização por falhas de resultado e de serviço será zero. 

v) Montante das receitas devidas por Terceiros Pagadores efetivamente cobradas 

a atribuir à Entidade Pública Contratante 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o 

montante das receitas devidas por Terceiros Pagadores efetivamente cobradas 

a atribuir à Entidade Pública Contratante será zero. 

vi) Montante das Receitas Comerciais de Terceiros que cabem à Entidade Pública 

Contratante 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o 

montante das receitas comerciais de terceiros que cabem à Entidade Pública 

Contratante será 49.500,00 € (quarenta e nove mil e quinhentos euros). 

vii) Montante das Receitas do Ensino Médico Pré-Graduado que cabem à Entidade 

Pública Contratante 

Para efeitos do valor previsível da parcela a cargo do SNS em 2018, o 

montante das Receitas do Ensino Médico Pré-Graduado que cabem à Entidade 

Pública Contratante, nos termos do protocolo em execução entre a Entidade 
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Gestora do Estabelecimento e a Universidade do Minha, será de 240.134,00€ 

(duzentos e quarenta mil, cento e trinta e quatro euros). 

viii) Taxa de inflação - em resultado da publicação pelo Instituto Nacional de 

Estatística do Índice de Preços no Consumidor (IPC) sem habitação, relativo a 

janeiro de 2018, a taxa de inflação subjacente a esta proposta foi fixada em 

1,0466%. 

6.8. Outras remunerações 

a) As partes acordam que, tal como nos anos anteriores, são aplicáveis ao Hospital de Braga 

os seguintes programas de financiamento, nos mesmos termos que os praticados para os 

demais hospitais do Serviço Nacional de Saúde (Anexo IV), nomeadamente: 

Interrupção da Gravidez até 10 semanas, cujo valor estimado é de 85.000,00 € 

(oitenta e cinco mil euros); 

Ajudas técnicas cujo valor estimado é de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil 

euros); 

Assistência Médica no Estrangeiro cujo valor estimado é de 80.000,00€ (oitenta mil 

euros); 

Colheitas de órgãos cujo valor estimado é de 115.000,00€ (cento e quinze mil euros); 

b) O financiamento das Doenças Lisossomais de sobrecarga passa a ser responsabilidade do 

CRe (Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães) desde o dia 01 de Janeiro de 2018, 

pelo que o valor de financiamento direto ao Hospital de Braga é 0€ (zero euros). 

c) Tratamento de doentes com Hepatite C - prevê-se a aplicação em 2018 de um programa 

de financiamento específico para o tratamento destes doentes, nos termos a definir pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), com um valor estimado de 

1.145.000,00€ (um milhão, cento e quarenta e cinco mil euros). 

d) Rastreio da Retinopatia Diabética - esta atividade cumprirá os requisitos protocolados em 

2018 entre a Entidade Pública Contratante e a Entidade Gestora do Estabelecimento, cujo 

valor estimado para o ano de 2018 é de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros). 

e) Diagnóstico Pré-Natal (Protocolos I e 11) - esta atividade cumprirá os requisitos protocolados 

em 2018 entre a Entidade Pública Contratante e a Entidade Gestora do Estabelecimento, 

sendo financiada pelos preços unitários previstos para o SNS, e cujo valor estimado para o 

ano de 2018 é de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros). 
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f) Telerrastreio Dermatológico - esta atividade cumprirá os requisitos protocolados em 2018 

entre a Entidade Pública Contratante e a Entidade Gestora do Estabelecimento. Estima-se 

um valor de 86.500,00€ (oitenta e seis mil e quinhentos euros) para o financiamento desta 

atividade no ano de 2018. 

g) Estima-se que os encargos resultantes da aplicação do n° 8 da cláusula 28a do Contrato de 

Gestão serão de 820.000,00€ (oitocentos e vinte mil euros). 

h) Prestação de cuidados de saúde a utentes migrantes - a EPC assume, perante o Hospital 

de Braga, os encargos referentes às prestações de cuidados de saúde aos Cidadãos da 

União Europeia, do Espaço Econômico Europeu, da Suíça (EFR 935801) e doutros países 

com quem Portugal tem Acordo ou Convenção estabelecida, cujo valor estimado para 2018 

é de 1.706.000,00€ (um milhão e setecentos e seis mil euros). 

i) Os programas de "Tratamento ambulatório de pessoas a viver com infeção VIH/sida" e 

"Tratamento ambulatório de pessoas a viver com Esclerose Múltipla", em vigor até ao ano 

de 2015, não foram incluídos na proposta para 2018 por estarem a ser tratados em sede 

de tribunal arbitral constituído para o efeito. 

7. Revisão das Redes de Referenciação 

Na presente proposta foram consideradas as redes de referenciação em vigor. No entanto, 

quaisquer alterações que a ARSN determine relativamente às áreas de influência dos ACES deverão 

ser acauteladas no que respeita à cobertura a prestar por parte do Hospital de Braga e eventuais 

impactos nos parâmetros de desempenho de resultado dependentes desses factores. 

8. Perspetivas para 2019 

A Entidade Pública Contratante disponibilizará a informação sobre a utilização hospitalar verificada 

nos últimos cinco anos pela População da Área de Influência do Hospital de Braga, em cada uma 

das áreas de atividade hospitalar consideradas. 

À luz dessa informação, deverá ser prosseguido em 2019 o esforço de adequação da atividade 

contratada às necessidades efetivas em saúde da população e prosseguir o objetivo de obter 

indicadores de acessibilidade na consulta externa e em cirurgia com tempos médios abaixo dos da 

região Norte. 

No final, a Entidade Gestora do Estabelecimento realçou a firme determinação em prosseguir o 

trabalho realizado no Hospital de Braga, procurando uma afetação eficiente e equitativa dos 

respetivos recursos por forma a responder adequadamente às necessidades da população servida, 
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sendo a contratualização e financiamento da atividade questão essencial à sustentabilidade desse 

mesmo trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde 

do Norte, I.P, deu por encerrada a sessão pelas 18 horas, agradecendo a presença de todos. 

Porto, 11 de abril de 2018. 

(António Pimenta Marinho) 

(João António Ferreira) 

(José Luis Carvalho) 

Dr. Pimenta Malinha 
Presidente do C. O. 

JL 

12/12 



Anexo I- Produção Prevista 2018 

1 



!L'% 
~ Anexo I- Produção Prevista 2018 



Anexo I - Produção Prevista 2018 

PARTOS " c " c , 20tl.8 
Partos 2.948 
Cesarianas 772 

%cesarianas 
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Anexo 11- Remuneração Prevista 2018 

Aotuellz&ç!lO.~e Pl'eçbs para 2018 (de aootdo o0m aln0$çllo .estlitllidá): 

lnternamenll>, Ambolet6~o Ct!llrgJoo e Ambule\6Ho Mêdloo 2018 
N' doentes equivalentes 1" escalão Internamente 

1" escalão ambulat6nc 

N'· doentes equivulentes 2" escaliic 

lnd1ce de case mix do hospit,11 ·Internamente 

índ1ce de case mix a considerar para 2018 

Preço lJnltáno l ~escalão 
2" escalão 

DlâS detntemamanto de otel!tê& J:lejl\ly!S para a RNPCI 
Número de dias 

dia de internamento 

Atondtmerrtos em urgência 
Atendimentos 1" escalão 
Atcndum:ntos 2" escalão 
Preço un1tár10 1" escalão 
Preço lmitiltiO 2" escalt'lo 

~~~ ~fiiCIUl8Í'OIÍiíÍO~-no181 
Atendimentos verdes €: azuis (1"s actos) 
Atendimentos verdes e aluis (actos subsequentes: 

Preço 1 ~consulta 

Primeiras consultas 
Consultas subsequcntes 
Preço 1 ~consulta 

$$$$ili!$do H~l ele OI$ aam GDjj 
W sessões de Oncologia 
N" sessões de Rad1otcrapta 

N" de sessões de Pedi;:Hriil 

N" de sessões de Psiquiatria 
N"' de sessões de Hemodi;jllse 

No do sessões de lnfcccio!ogiH 

W de outms sessões 
Preço sessão Oncologm 
Preço sessão Radioterapia 

Preço sessão de Pediatria 
Preço sessão de Ps1qu1atrra 
Preço sessão de Hemodiãl1sc 

Preço sess,-w de lnfecciologia 

Dias de ventilação prolongada 

dia 

AJustamentO PtodotoS Farmoeêotioos 
Valor a dedum 

Valor a deduzir 

28.658 
69.041 

o 
1.3098 

1.989,00C 

6.622 

100.000 
o 

99,2lC 
42,13 f 

9.&a~Oil<Mi! C, 
40.000 

4.000 
72,50(, 

46,58 c 

130.000 
260.390 
72,50C 

80 
o 

486 

2.246 
4.836 

(),958 

440.38 c 
61,97 c 

198,57( 

52,87C 
95,07C 

663.63 c 

o 

Terceiros ~lli@orea P8rm>lo !!NS P8roolo Terostros 
Internamento. Ambulatório Crrúrgico e Ambulatório Médlcc 
D1as de Internamento de utentes Elegive1s para a RNCCi 

Urgéncm (incl. D1sp.) 
Actividada Ml Consulta f:.Xtcrn.;~ 

1.667.956.58€ 
12.12.3,54 c 

838.080.11 € 
155.188,56 c 

98,57"/,, 1,4.)'1, 

98.07% 1.9:3/·, 

95,02% 0,98I 
99,28% 0,72'1) 

99,32% 
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Anexo 11 - Prevista 2018 

Área de Actividade: 

Consulta: 

Internamento: 

lJriência 

casos e Actos Especf!lcos 

Dias Internamento RNCCI 

Unidade de Cálculo 

Primetra Consulta 

Consulta Subsequcnte 

Doente Eqwvalente ; 1" Escalão) 

Doente Eqwvalentc r2" Escalão} 

Onco!ogta 
Radtoterapta 

Pediatna 

PstQutatna 

Hemodtahse 

lnteccJO!ogia 

Outros 

Atendimento em Urgência (1" Escalão} 

(excepto tnados verdes e azwsl 

Atendtmento em urgênc1a (2" Escalão} 

Ventilação prolongada de doentes 

Internamento de Utentes Elegíveis para a RI Dia de internamento 

OlsponibHidade da Urgência 

NOVAS INSTALAÇÕES 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
201.6 
201.7 

2018 

UmlteS dos escaJões de 
produção (em % da Prod. 

Pn!Yista) 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicãvel 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicãvel 

3.458.913,39 € 

3.462.424.98 € 
3.462.424,98 € 

3.591.405,58 € 

3. 71.9.543.40 € 
3. 723.790,96 € 

3. 722.738,47 € 

3. 703.71.8,44 € 

3.733.601.69 € 

3. 782.015.30 € 
3.821.597,87 € 

_,><(~ 



Anexo 111 • Proposta de Parâmetros de Desempenho de Resultados 2018 

J ? 





Nota: nos parâmetros de desempenho de resultado A1 a A4 são indicadas as GCD que. de acordo com a proposta de 

atividade correspondem a mais de 1'){, da produção prevista. 



Colheita simples o 4.250.00€ 0,00 €I Valor unitário conforme Despacho 7215/2015 (publicado a 1 de Julho) 

Colheita multiorgâmca 17 5.695,00€ 96.815.00 €!Valor unitário conforme Despacho 7215/2015 (publicado a 1 de Julho) 

Colheita doentes paragem cardiocirculatóna o 6.375,00€ 0.00 €I Valor unitário conforme Despacho 7215/2015 (publicado a 1 de Julho) 

Colheita de Tecidos 1 tipo 12 297.50€ 3.570,00 €I Valor unitário conforme Despacho 7215/2015 (publicado a 1 de Julho) 

3 595,00€ 1.785.00 €!Valor unitário conforme Despacho 7215/2015 (publicado a 1 de Julho) 

75.000.00 €1 Doentes a rastrear com exame e relatório (2€ relato médico do exame e 3€ por retinografia) 
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