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1. Caracterização Geral 

1.1. Elementos de Identificação 

Designação: Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARS Norte, IP) 

N.º de Identificação: 503 135 593 

Endereço: Rua de Santa Catarina, 1288, 4000-447 Porto 

Enquadramento Geral: 

Em resultado do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) as 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) adotaram um novo modelo organizativo, na sequência do 
exposto no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de maio, que aprovou a orgânica das ARS. No 
âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais do Plano de 
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais importante 
impulso do Plano deveria ser dado no processo de preparação das leis orgânicas dos ministérios e dos 
respetivos serviços.  

Neste contexto o Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, veio aprovar a nova orgânica do Ministério 
da Saúde (MS), pelo que concretizado o modelo estrutural e orgânico do Ministério, importava rever a 
orgânica de cada serviço, nomeadamente a das ARS, sendo tal desiderato concretizado pelo Decreto-Lei 
n.º 22/2012, de 30 de janeiro. Assim, as ARS reestruturam o seu modelo de funcionamento, permitindo 
simplificar e eliminar, no contexto do Ministério e da reorganização nele operada, estruturas e hierarquias 
cujas competências podem ser exercidas dum modo mais eficiente. 

De acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, as ARS: 

• São institutos públicos integrados na administração indireta do Estado, dotadas de autonomia 
administrativa, financeira e património próprio – cfr. n.º 1 do art.º 1.º; 

• Prosseguem as suas atribuições, sob superintendência e tutela do membro do governo 
responsável pela área da saúde – cfr. n.º 2 do art.º 1.º. 

O art.º 3.º do citado diploma evidencia a missão das ARS, ou seja, “garantir à população da respetiva área 
geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os 
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recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área 
de intervenção”. 

São atribuições das ARS no âmbito das circunscrições territoriais respetivas nomeadamente:  

• Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando o 
seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

• Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo 
como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde;  

• Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a 
nível regional; 

• Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção 
e promoção da saúde das populações; 

• Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a 
execução dos necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de 
cuidados de saúde, supervisionando a sua afetação; 

• Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores de 
cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos 
emitidos pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção; 

• Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação, 
modificação e fusão de serviços. 

A Portaria n.º 153/2012, de 22 de maio aprovou os estatutos da ARSN, IP (publicados em anexo ao referido 
diploma), determinando a sua organização interna na sequência do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de 
janeiro, que definiu a missão e as atribuições das ARS. A ARSN, IP é constituída “por serviços centrais, e ainda 
por serviços desconcentrados designados por agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (ACES) ”. São serviços centrais da ARS: 

• Departamento de Saúde Pública; 
• Departamento de Estudos e Planeamento; 
• Departamento de Contratualização; 
• Departamento de Gestão e Administração Geral (no qual se encontra a UGF); 
• Departamento de Recursos Humanos; 
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• Gabinete de Instalações e Equipamentos; 
• Gabinete Jurídico e do Cidadão. 

De acordo com os censos de 2011 a ARS Norte, IP concentra aproximadamente 35% da população do 
continente, distribuída pelos 8 distritos conforme ilustra o quadro infra, sendo que cerca de 12% da 
respeitante a esta ARS se reporta aos 18 concelhos, pertencentes aos distritos de Aveiro, Guarda e Viseu, 
que transitaram da ARS Centro, IP. 

Quadro 1 –  População Residente 

Distrito Ano 
 2011 Peso % 

Braga 848.165 23,0% 
Bragança 136.252 3,7% 
Porto 1.817.119 49,2% 
V. Castelo 244.836 6,6% 
Vila Real 206.661 5,6% 
Aveiro (7 Concelhos) 323.378 8,8% 
Guarda (1Concelho) 7.312 0,2% 
Viseu (10 Concelhos) 105.886 2,9% 

ARS Norte 3.689.609 35% 
Continente 10.561.614   

 
O número de utentes sem médico de família (excluindo os sem médico por opção) perfaz 32.013, 
representando 0,86% da população inscrita. Salientar que mais de 99% dos utentes têm já médico de família 
atribuído, resultado para que muito contribuíram as USF, que englobam já cerca de 75% dos utentes inscritos 
na região norte.  
Quadro 2 - Utentes Inscritos nos Centros de Saúde 
  dez/18 Peso 
Sem médico de família 32 013 0,86% 
Sem médico de família por opção 3 720 0,10% 
Com médico de família 3 689 975 99,04% 
População Inscrita 3 725 708   
Inscritos nas UCSP 917 084 24,68% 
Inscritos nas USF mod A 947 911 25,51% 
Inscritos nas USF mod B 1 850 515 49,81% 
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1.2. Organograma (Vide Anexo I) 

1.3. Recursos Humanos 

O quadro 3 – Recursos Humanos evidencia o número de efetivos por grupo profissional. Os efetivos médicos 
(31%), enfermeiros (31%), assistentes técnicos (22%) e assistentes operacionais (8%) representam, no 
conjunto, 92% dos efetivos globais da ARS Norte, IP. 

Dos 8.885 efetivos globais (independentemente do tipo de vinculo), 8% pertencem à estrutura central da 
ARS Norte, IP; no contexto dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), médicos (33%) e enfermeiros (33%) 
representam 66% dos profissionais alocados a estes serviços de proximidade.  

Note-se que a percentagem de técnicos superiores afetos aos CSP se cifra em 2% (nos Serviços Centrais 
29%), o que face à implementação dos ACES e à maior exigência funcional destas estruturas evidencia 
carência de recursos a este nível.    

Quadro 3 – Recursos Humanos 
  Efetivos a 31-12-2018 

  
Serviços 
Centrais 

Cuidados de 
Saúde Primários Total 

Dirigente Superior 4 0 4 
Dirigente Intermédio 9 0 9 
Médico 50 2 674 2 724 
Técnico Superior 197 175 372 
Técnico Superior de Saúde 61 89 150 
Enfermeiro 88 2 677 2 765 
Técnicos de Diagnostico e Terapêutica 11 177 188 
Assistente Técnico 181 1 767 1 948 
Assistente Operacional 55 646 701 
Informático 23 1 24 
Outro Pessoal 0 0 0 

Total 679 8 206 8 885 
Fonte: Balanço Social  

 
Do Balanço social foi, ainda, retirada a seguinte informação:  

- No que concerne à modalidade de vinculação, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado (7.696 profissionais) e o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
(243 profissionais) representam cerca de 89% dos efetivos da ARS Norte, IP.  

- Os profissionais da ARS Norte, IP são maioritariamente mulheres – 79%. 
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Esta disparidade é mais evidente nos grupos profissionais de enfermagem em que a população feminina 
atinge 87% e nos assistentes operacionais (81%) e assistentes técnicos (82%). 

- A estrutura etária dos efetivos apresenta a seguinte distribuição: 

Ilustração 1 - PIRÂMIDE ETÁRIA 

 

70+
65-69

60-64
55-59
50-54

45-49
40-44

35-39
30-34
25-29

20-24
< 20

70+65-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-24< 20
Homens 01294141771522112622631910920
Mulheres 021185778484710521097113866703410

Homens
Mulheres
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2. Atividade Desenvolvida 

2.1. Movimento Assistencial 

Territorialmente a ARS Norte, IP encontra-se organizada, no que ao nível das infraestruturas de oferta de 
cuidados de saúde primários diz respeito, em 21 ACeS que dispõem no seu conjunto de 90 Centros de 
Saúde. 
Quadro 4 – Número de Centros de Saúde, SAP e Unidades Funcionais 

Centros de Saúde TOTAL 
C/ internamento 0 
Ambulatório 90 
SAP 3 
Unidades Funcionais 436 

As Unidades de Saúde Familiares (USF) assumem especial relevância na estratégia do Ministério da Saúde 
para a reforma dos Cuidados de Saúde Primários. 

Em 2018 entraram em funcionamento 9 novas USF, aumentando para 250 o n.º de Unidades criadas e 
estando a prestar cuidados de saúde aos utentes. 
Quadro 5.1 – Unidades de Saúde Familiar 

Região Norte Candidaturas Entradas Iniciaram Atividade 
2006 60 15 
2007 48 38 
2008 21 17 
2009 59 41 
2010 27 30 
2011 27 28 
2012 23 17 
2013 21 14 
2014 8 14 
2015 20 17 
2016 9 10 
2017 6 0 
2018 9 9 
Total: 338 250 
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A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), que se constitui como um novo modelo 
organizacional criado pelos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde (Decreto-Lei nº 
101/2006), é formada por um conjunto de instituições públicas e privadas, que prestam cuidados 
continuados de saúde e de apoio social. 

A finalidade da RNCCI é criar um sistema integrado de serviços de saúde e de apoio social que capacitem 
os seus utentes no sentido da promoção da autonomia, através da implementação de um novo modelo 
de cuidados que pretende reabilitar e informar os utentes, implica o trabalho integrado e pró-ativo de 
equipas de saúde e de apoio social com o envolvimento dos utentes e familiares/cuidadores informais, 
respeitando as suas necessidades e preferências. 

Destacar as parcerias estabelecidas, nomeadamente com Santas Casas de Misericórdia, que se 
consubstanciam num conjunto de unidades de internamento que têm assegurado uma importante 
capacidade de resposta no que concerne às Unidades de Média e Longa Duração. 

As Unidades de Média e Longa Duração representam 55% da capacidade instalada da RNCCI (4.199 
camas). No caso das Unidades de Média Duração o período de internamento poderá no limite atingir 90 
dias, ao passo que os utentes encaminhados para Unidades de Longa Duração tendencialmente estarão 
internados por períodos superiores a 90 dias. 

A proliferação destas tipologias de internamento atesta a enorme carência que existia no 
acompanhamento de pessoas que não necessitando de internamento hospitalar, não reuniam igualmente 
condições para apoio domiciliário.  
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Quadro 5.2 – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

Quadro 5.2 – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 
Tipologia 

Capacidade 
Instalada (n.º 

camas) 
Unidade de Cuidados Paliativos                25 

Unidade de Convalescença                      241 

Unidade de Média Duração e Reabilitação 817 

Unidade de Longa Duração e Manutenção 1 577 

Unidade Cuidados Pediátricos Integrados - Nível 1 10 

Unidade Ambulatório Pediátrica 10 

Residência Treino de Autonomia Infância e Adolescência (Sub-Tipo A) 6 

Unidade Socio-Ocupacional Infância e Adolescência 10 

Residência Autónoma 14 

Residência Apoio Máximo 24 

Unidade Socio-Ocupacional 55 

Equipa de Apoio Domiciliário 8 

Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 1 606 

Total: 4403 
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O quadro 6 – Consultas de Ambulatório quantifica e caracteriza as consultas efetuadas pelos Centros de 
Saúde da ARS Norte, IP, no ano de 2018, demonstrando o aumento dos atendimentos aos nossos utentes.  

Quadro 6 – Consultas 

  
Actos Médicos 
Nº Consultas 

2017 2018 
ACES Entre Douro e Vouga I - Feira e Arouca 537 112 543 871 
ACES Tâmega II - Vale do Sousa Sul 632 945 640 621 
ACES Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte 378 361 388 527 
ACES Cávado II - Gerês / Cabreira 372 266 366 839 
ACES Cávado III - Barcelos / Esposende 548 540 556 353 
ACES Cávado I - Braga 564 954 577 698 
ACES Tâmega I - Baixo Tâmega 596 214 608 748 
ACES Ave / Famalicão 389 689 389 591 
ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte 571 181 592 318 
ACES Grande Porto V - Porto Ocidental 500 802 497 882 
ACES Grande Porto VI - Porto Oriental 378 625 383 183 
ACES Grande Porto IV - Póvoa do Varzim / Vila do 
Conde 480 416 489 779 
ACES Grande Porto I - Santo Tirso / Trofa 392 136 396 655 
ACES Grande Porto VII - Gaia 489 143 488 505 
ACES Douro I - Marão e Douro Norte 396 796 395 451 
ACES Alto Trás-os-Montes - Alto Tâmega e Barroso 298 463 296 049 
ACES Douro II - Douro Sul 271 965 270 404 
ACES Grande Porto VIII - Espinho / Gaia 637 282 630 782 
ACES Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto 941 269 955 555 
ACES Grande Porto II - Gondomar 609 383 626 971 
ACES Grande Porto III - Maia / Valongo 733 154 740 205 
Total dos ACES da ARSN 10 720 696 10 835 987 
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O quadro 7 espelha os atos de enfermagem que assumem maior relevo bem como as visitas domiciliárias 
efetuadas no quadro dos cuidados prestados pelos ACeS. 

Quadro 7 – Númedo de Actos de Enfermagem 
Designação 2017 2018 Variação 

Atos de enfermagem      
     a) Visitas domiciliárias 820 821 685 814 -16,4% 
     b) Pensos e outros tratamentos 1 185 3 607 204,4% 
     c) Injeções 42 165 44 754 6,1% 
     d) Outros 346 834 257 813 -25,7% 

Total = b)+ c) + d)  390 184 306 174 -21,5% 
 

O quadro 8 – Serviços Requisitados no exterior respeita, nomeadamente, a atos relacionados com o sector 
convencionado. 

Quadro 8 – Serviços requisitados no exterior (número) 
Designação 2017 2018 Variação 

Análises clínicas 16 423 557 17 892 849 8,9% 
Exames de anatomia patológica 225 564 253 862 12,5% 
Exames de radiologia 2 122 695 2 243 285 5,7% 
Eletrocardiogramas 304 056 255 435 -16,0% 
Eletroencefalogramas 3 882 3 411 -12,1% 
Exames de medicina nuclear 6 790 6 817 0,4% 
Tratamentos de medicina física e reabilitação 1 674 440 1 772 295 5,8% 
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 2.2. – Atividade dos Serviços Centrais  

Para além da atividade central que se encontra vertida em 2.1. – Movimento Assistencial, salientam-se 
algumas áreas de atuação suscetíveis de melhor caracterizar a atividade da ARS Norte, IP ao longo do ano 
de 2018, que se apresentam em documento separado e que fazem parte integrante do Relatório de Gestão 
de 2018 da ARS Norte, IP. 
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3. Análise Económica e Financeira 

No plano económico-financeiro, para além das demonstrações financeiras e peças contabilísticas que 
enformam a prestação das contas, seleciona-se a informação que, em síntese, elucida e complementa a 
Demonstração de Resultados e os Fluxos de Caixa da ARS Norte, IP nos dois últimos exercícios.  

3.1. Demonstração de Resultados 
Custos e Perdas 

Em 2018 verificou-se um acréscimo de gastos no valor de 142.536.689 euros, que corresponde a 9,7% 
comparativamente com o período homologo. 

A informação recolhida (vide quadro 9) permite retirar algumas ilações importantes que abaixo se registam: 

a) Relevância/impacto dos custos com Fornecimentos e Serviços Externos (72% do total) maioritariamente 
constituídos pelos subcontratos (95% desta rúbrica), e imediatamente seguidos dos Custos com Pessoal 
(23%). 

b) Anote-se que cerca de 95% dos custos operacionais respeitam a fornecimentos e serviços externos e 
pessoal. 

c) Os valores relativos às rubricas 621 – Subcontratos e 63 – Gastos com Pessoal, assumem uma parcela 
relevante nos custos totais, daí a análise detalhada nos Quadros 11 e 12, respetivamente.  

Quadro 9 – Gastos 

 

 

  

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação % Peso relativo
60 Transferências e subsídios concedidos 127 043 €               721 579 €               594 536 €               468,0% 0,0%
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 23 457 001 €          24 760 036 €          1 303 035 €            5,6% 1,5%
62 Fornecimentos e serviços externos 1 080 336 903 €     1 165 270 000 €     84 933 097 €          7,9% 72,2%
63 Gastos com o pessoal 350 832 712 €        364 375 260 €        13 542 548 €          3,9% 22,6%
64 Gastos de depreciação e de amortização 13 380 747 €          12 989 965 €          390 782 €-               -2,9% 0,8%
65 Perdas por imparidade 39 313 €                 21 660 791 €          21 621 478 €          54998,5% 1,3%
66 Perdas por reduções de justo valor -  €                       -  €                       -  €                       0,0% 0,0%
67 Provisões do período 555 265 €               13 492 320 €          12 937 056 €          2329,9% 0,8%
68 Outros gastos e perdas 3 182 924 €            11 229 215 €          8 046 291 €            252,8% 0,7%
69 Gastos e perdas por juros e outros encargos 150 629 €               100 059 €               50 570 €-                 -33,6% 0,0%

1 472 062 537 €     1 614 599 226 €     142 536 689 €        9,7% 100,0%Total Classe 6 - Gastos
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Quadro 10 – Consumos. 

 

A variação de encargos com consumos (+ 6%) justifica-se pelo aumento no custo suportado com as vacinas 
que integram o PNV e medicamentos a usar nos ACES, existe igualmente uma procura de produtos 
inovadores comparticipados em substituição de outros de custo inferior mas já antigos no mercado. Por 
outro lado com o aumento do número de consultas realizadas verifica-se o acréscimo de diversos matériais 
de consumo. 

  

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 23 457 001 €           24 760 036 €           1 303 035 €             6%

6124   Matérias de consumo específico dos serviços de saúde 23 457 001 €           24 759 966 €           1 302 964 €             6%
61241 Produtos farmacêuticos 20 024 878 €           20 867 933 €           843 055 €                4%
612411 Medicamentos 18 338 560 €           18 908 107 €           569 547 €                3%

Medicamento CHNM + Vacinas 14 679 711 €           15 987 153 €           1 307 442 €             9%
6124111 Medicamentos - Código Hospitalar Nacional Medicamento 14 679 711 €           3 956 089 €             10 723 622 €-           
6124112 Vacinas (CHNM)) -  €                        12 031 064 €           12 031 064 €           
6124119 Medicamentos - sem Código Hospitalar Nacional Medicamento 3 658 850 €             2 920 955 €             737 895 €-                -20%
612412 Reagentes e produtos de diagnóstico rápido 1 648 727 €             1 938 811 €             290 085 €                18%
612419 Outros produtos farmacêuticos 37 590 €                  21 014 €                  16 577 €-                  -44%
61242 Material de consumo clínico 2 235 200 €             2 402 713 €             167 513 €                7%
612421 De Penso 943 596 €                1 134 356 €             190 760 €                20%
612422 Artigos Cirúrgicos 24 892 €                  25 025 €                  133 €                       1%
612423 De Tratamento 312 343 €                302 702 €                9 641 €-                    -3%
612424 De Electromedicina 12 062 €                  7 874 €                    4 188 €-                    -35%
612425 De Laboratório 68 634 €                  58 045 €                  10 590 €-                  -15%
612429 Outro Material Consumo Clínico 873 672 €                874 712 €                1 039 €                    0%
61243 Material de consumo hoteleiro 289 997 €                356 629 €                66 632 €                  23%
61244 Material de consumo administrativo 903 513 €                1 124 828 €             221 315 €                24%
61245 Material de Manutenção e Conservação 3 038 €                    6 318 €                    3 280 €                    108%
61249 Outro material de consumo 376 €                       1 546 €                    1 169 €                    311%
6126 Alimentação - géneros para confecionar -  €                        71 €                         71 €                         0%
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Subcontratos  

Quadro 11 - Subcontratos 

 

Os custos com medicamentos (farmácias privadas) e convencionados (Quadro 11) representam 
aproximadamente 71% dos custos totais. 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
621 Subcontratos e concessões de serviços 1 027 095 883 €      1 110 114 902 €      83 019 018 €           8%
6211 Serviços de saúde 1 027 095 883 €      1 110 114 902 €      83 019 018 €           8%
62111 Meios complementares de diagnóstico 128 862 368 €         134 788 204 €         5 925 835 €             5%
621111 Patologia clínica 54 420 380 €           55 814 559 €           1 394 180 €             3%
621112 Anatomia patológica 2 640 255 €             2 846 619 €             206 363 €                8%
621113 Imagiologia 39 865 179 €           41 483 414 €           1 618 235 €             4%
621114 Cardiologia 6 939 204 €             7 568 590 €             629 386 €                9%
621115 Eletroencefalografia 111 690 €                98 914 €                  12 775 €-                  -11%
621116 Medicina nuclear 832 687 €                834 661 €                1 974 €                    0%
621117 Gastroenterologia 22 700 102 €           24 606 188 €           1 906 086 €             8%
621118 Pneumologia / Imunoalergologia 1 157 092 €             1 260 699 €             103 607 €                9%
621119 Outros Meios de Diagnóstico 195 780 €                274 560 €                78 779 €                  40%
62112 Meios complementares de terapêutica 142 371 732 €         175 155 474 €         32 783 742 €           23%
621121 Hemodiálise 64 025 922 €           88 260 104 €           24 234 183 €           38%
621122 Medicina física e de reabilitação 47 250 795 €           51 795 295 €           4 544 500 €             10%
621124 Cuidados Respiratórios Domiciliários 24 156 944 €           28 126 691 €           3 969 747 €             16%
621127 Saúde oral 6 938 072 €             6 973 384 €             35 313 €                  1%
62113 Produtos vendidos por farmácias 453 115 149 €         477 823 823 €         24 708 673 €           5%
621131 Medicamentos 430 585 965 €         448 313 641 €         17 727 676 €           4%
621133 Diabetes 14 154 056 €           17 165 519 €           3 011 463 €             21%
621135 Remunerações às Farmácias (DL 62/2016) 3 935 772 €             4 871 141 €             935 369 €                24%
621136 Aparelhos complementares de terapêutica 4 439 356 €             7 473 521 €             3 034 165 €             68%
62114 Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares 5 272 971 €             8 392 792 €             3 119 822 €             59%
62115 Internamentos 49 298 437 €           54 526 961 €           5 228 524 €             11%
621152 Cuidados continuados 41 130 345 €           46 494 199 €           5 363 854 €             13%
621153 SIGIC 4 366 227 €             4 250 003 €             116 224 €-                -3%
621154 Comunidades terapêuticas - IPSS 3 801 865 €             3 782 759 €             19 107 €-                  -1%
62116 Contratos e Acordos 245 880 896 €         258 380 337 €         12 499 441 €           5%
621164 Contrato Parceria Publico-Privado 180 365 188 €         188 979 836 €         8 614 648 €             5%
6211651 Acordo Hospital da Prelada 27 573 672 €           29 634 817 €           2 061 145 €             7%
6211652 Acordo Hospital de Fafe 3 314 158 €             3 613 610 €             299 451 €                9%
6211653 Acordo CRN 8 287 085 €             9 081 343 €             794 258 €                10%
6211654 Acordo SCM 26 340 792 €           27 070 731 €           729 939 €                3%
62119 Outros subcontratos 2 294 330 €             1 047 311 €             1 247 018 €-             -54%
621191 Assistência ambulatória 8 €                           -  €                        8 €-                           -100%
621192 Aparelhos complementares de terapêutica 1 788 332 €             602 735 €                1 185 597 €-             -66%
621193 Assistência no estrangeiro 53 033 €                  57 891 €                  4 858 €                    9%
621194 Convenções internacionais 49 757 €                  53 377 €                  3 620 €                    7%
621199 Outros 403 201 €                333 308 €                69 892 €-                  -17%
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A parcela correspondente aos medicamentos corresponde a cerca de 43% do total dos custos com 
subcontratos, representando cerca de 31% dos custos totais. Face a 2017 observa-se um acréscimo de 5%, 
ou seja, 24.708.673 euros, assente no aumento da prestação de cuidados de saúde (consultas) bem como 
a implementação e procura de novos fármacos com encargos superiores mas que garantem resultados 
mais eficazes. Existe igualmente um aumento relevante nos aparelhos complementares de terapêutica 
(ACT) cedidos pelas farmácias privadas, já que estes produtos eram anteriormente comparticipados pelo 
SNS (reembolsos a utentes realizados nos ACES), passando agora a ser distribuídos pelas Farmácias, sendo 
que se assiste a um comportamento inverso na rubrica de outros subcontratos – ACT. 

Os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica representam 309.943.678 euros (28% dos 
subcontratos e 20% dos gastos totais). Ao nível do Diagnóstico a variação positiva de + 5% deve-se ao maior 
número de actos prescritos.  

Na Terapêutica o aumentos foi muito mais acentuado (+ 23%) sendo a destacar uma variação de 
24.234.183 euros na hemodiálise que além de um maior número de doentes a realizar sessões de diálise, 
realizou-se em 2018 um acréscimo de custos de 25 M€ (14 M€ no ano anterior) de faturação de Hospitais 
integrantes do SNS que não foi possível validar pelo CCM. Da mesma forma a MFR (+ 10%) e CRD (+ 16 %) 
apresentam acréscimos de encargos consequência da maior procura destes tratamentos. 

Nos internamentos, o maior peso recai na RNCCI onde o alargamento da oferta, teve como consequência 
um maior número de utentes abrangidos e como tal maiores encargos para o SNS (+13 %). Os internamentos 
no âmbito do SIGIC e Comunidades Terapêuticas (DICAD) apresentam reduções ligeiras face ao período 
homologo. 

De referir que relativamente aos Contratos e Acordos estas rúbricas incluem os encargos decorrentes da 
Parceria Público Privada de Braga, Hospital da Prelada, Hospital de Fafe, CRN e acordos com SC 
Misericórdias. Em termos de evolução face a 2017, os valores positivos verificados são consequência do 
aumento de produção das diversas entidades, sendo que assiste-se a um aproximar da produção com os 
valores contratados. 

Nas restantes rubricas de subcontratos não apresentam valores significativos além da diminuição dos 
aparelhos complementares de terapêutica conforme explicado anteriormente. 
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Gastos com Pessoal 

O quadro 12 reflete, nos Gastos com o Pessoal, um aumento de 4%, que corresponde a 13.542.548 euros.  

Quadro 12  -  Gastos com Pessoal       

 
O aumento de encargos com pessoal apresenta os seguintes fatores justificativos: 

� Progressões nas carreiras e respetivas alterações remuneratórias por força do artigo 18º da LOE 
de 2018 (aproximadamente 3.540 profissionais). 
� Alteração na Remuneração Mínima Mensal Garantida (aproximadamente 440 profissionais). 
� Retroativos pagos a médicos assistentes graduados por força de orientação superior. 
� Passagem de USF a Modelo B. 
� Admissão de trabalhadores por procedimentos concursais da carreira especial médica e 

carreira especial de enfermagem (aproximadamente 200 profissionais). 
� Início da especialização em Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública do médicos do 

internato médico (142 profissionais). 
� Nos gastos de acção social cresceram devido ao aumento do número de beneficiários (+ 68 

beneficiários que no ano anterior). 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
63 Gastos com o pessoal 350 832 712 €        364 375 260 €        13 542 548 €          4%

631 Remunerações dos orgãos sociais e de gestão 253 482 €               260 899 €               7 418 €                   3%
632 Remunerações do pessoal 283 031 462 €        294 434 427 €        11 402 965 €          4%

6321 Remunerações certas e permanentes 221 497 971 €        279 075 249 €        57 577 278 €          26%
63211 Remuneração base -  €                       199 844 311 €        199 844 311 €        0%
63212 Subsídio de férias -  €                       14 743 604 €          14 743 604 €          0%
63213 Subsídio de Natal -  €                       17 946 581 €          17 946 581 €          0%
63217 Suplementos e prémios -  €                       37 429 235 €          37 429 235 €          0%

6322 Abonos variáveis ou eventuais 61 533 491 €          15 359 178 €          46 174 313 €-          -75%
632201 Subsídio e abono de fixação, residência e alojamento -  €                       2 004 255 €            2 004 255 €            0%

6322041 Horas Extraordinárias -  €                       11 139 600 €          11 139 600 €          0%
6322059 Outras -  €                       315 €-                      315 €-                      0%
6322071 Noites e Suplementos -  €                       348 967 €               348 967 €               0%

633 Benefícios pós-emprego 459 180 €               232 956 €               226 224 €-               -49%
635 Encargos sobre remunerações 65 274 058 €          67 433 726 €          2 159 668 €            3%
636 Acidentes no trabalho e doenças profissionais 42 136 €                 43 732 €                 1 596 €                   4%
637 Gastos de ação social 104 310 €               115 616 €               11 306 €                 11%
638 Outros gastos com o pessoal 338 393 €               407 897 €               69 503 €                 21%
639 Outros encargos sociais 1 329 692 €            1 446 007 €            116 315 €               9%
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� Verificou-se igualmente alteração nos critérios contabilísticos, tendo como consequência a 
transferência de valores entre rúbricas dos gastos com pessoal, nomeadamente nos 
suplementos. 

Quadro 13 – Serviços Especializados 

 
Os serviços especializados subiram 4% face ao ano anterior, o que representa um aumento de 1.914.078 
euros. 
As rúbricas com maior impacto financeiro nesta área são: 
� Trabalhos especializados (- 8%) onde ocorreu um menor recurso a trabalhos especializados 

nomeadamente serviços de informática. 
� vigilância e segurança (+ 3%) com um maior número de unidades abrangidas. 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
622 Serviços especializados 17 184 695 €          16 264 343 €          920 351 €-               -5%
6221 Trabalhos especializados 5 465 934 €            5 026 573 €            439 361 €-               -8%
6222 Publicidade, comunicação e imagem 33 424 €                 66 726 €                 33 302 €                 100%
6223 Vigilância e segurança 5 746 871 €            5 929 633 €            182 762 €               3%
6224 Honorários 128 917 €               109 361 €               19 555 €-                 -15%
6226 Conservação e reparação 5 809 549 €            5 132 050 €            677 499 €-               -12%
623 Materiais de consumo 78 501 €                 100 897 €               22 396 €                 29%
6232 Livros e documentação técnica 478 €                      4 668 €                   4 189 €                   876%
6233 Material de escritório 78 023 €                 95 424 €                 17 401 €                 22%
6236 Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais -  €                       596 €                      596 €                      0%
6237 Medicamentos e artigos para a saúde -  €                       210 €                      210 €                      0%
624 Energia e fluidos 5 928 950 €            6 684 212 €            755 263 €               13%
6241 Eletricidade 3 819 332 €            4 228 753 €            409 421 €               11%
6242 Combustíveis e lubrificantes 1 487 768 €            1 846 028 €            358 260 €               24%
6243 Água 621 850 €               609 431 €               12 418 €-                 -2%
625 Deslocações, estadas e transportes 19 522 835 €          21 164 731 €          1 641 897 €            8%
6251 Deslocações e estadas 76 025 €                 81 947 €                 5 922 €                   8%
6252 Transportes de pessoal 1 158 203 €            1 568 974 €            410 772 €               35%
6253 Transportes de mercadorias e outros bens vendidos 141 144 €               130 411 €               10 733 €-                 -8%
6255 Transporte de doentes 18 147 463 €          19 383 399 €          1 235 936 €            7%
626 Serviços diversos 10 500 746 €          10 940 914 €          440 168 €               4%
6261 Rendas e alugueres 2 380 136 €            2 321 529 €            58 607 €-                 -2%
6262 Comunicação 1 487 992 €            1 712 316 €            224 324 €               15%
6263 Seguros 76 561 €                 76 538 €                 23 €-                        0%
6265 Contencioso e notariado 33 977 €                 179 097 €               145 119 €               427%
6266 Despesas de representação dos serviços 7 245 €                   6 294 €                   951 €-                      -13%
6267 Limpeza, higiene e conforto 6 356 239 €            6 469 697 €            113 458 €               2%
6268 Outros serviços 158 595 €               175 443 €               16 847 €                 11%

SOMA 53 215 726 €          55 155 098 €          1 939 372 €            4%
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� Conservação e reparação (- 12%) reflexo de menos intervenções realizadas nas instalações da ARS 
Norte, IP. 

� Limpeza, higiene e conforto (+ 2%) já que houve uma variação positiva no valor da RMMG que 
serve de índice ao cálculo dos encargos desta rúbrica, bem como um maior número de unidades 
abrangidas. 

Os gastos de materiais de consumo superiores ao ano anterior resultam da maior atividade assistencial 
ocorrida nos ACES. 
Por outro lado um maior número de unidades de saúde e prestação de serviços justificam o aumento dos 
encargos com eletricidade e combustíveis, nomeadamente combustível para aquecimento devido às 
alterações climáticas. 
A grande subida dos encargos suportados com transporte de pessoal (+ 35%) é justificado pelo recurso 
cada vez maior ao transporte de táxi dos profissionais dos ACES para a realização de domicílios, este facto 
é igualmente influenciado pela ausência de motoristas nos ACES, bem como a deteriorização do parque 
automóvel da ARS Norte. 
A rúbrica de transporte de doentes apresenta um acréscimo de 1.235.936 euros (+ 7%), sustentado no maior 
número de doentes abrangidos (hemodiálise) bem como um maior número de quilómetros percorridos face 
ao ano anterior. 
Nas comunicações a variação positiva dos custos deveu-se, principalmente, com os valores a suportar com 
os CTT no âmbito de programas de rastreio. 
No que diz respeito ao contencioso e notariado (+ 427%) o forte acréscimo percentual deveu-se aos custos 
com o recurso a arbitragem no âmbito da PPP Escala Braga – Estabelecimento. 
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Quadro 14 – Outros Custos 

 
Nos restantes custos assumem destaque as grandes diminuições verificadas em juros de mora suportados 
(centralização do pagamento de medicamentos), impostos e perdas em existências (alterações 
contabilísticas no registo dos empréstimos de bens em armazém). 
Nos acréscimos de encargos destacam-se as transferências de capital (execução do Programa Modelar 
bastante superior a 2017 e acordo com a C. M. Lousada), 
As provisões refletem os processos judiciais em curso com grande previsão de incorrer em custos para a ARS 
Norte, IP, sendo de destacar um processo tendo como parte contrária a Escala Braga, Entidade Gestora 
do Estabelecimento no valor de 13.450.335 euros. 
Em 2018 foram constituídas imparidades sobre faturação de entidades públicas (Instituto da Segurança 
Social, Subsistemas Públicos de Saúde e Estabelecimentos Prisionais), ficando de fora as entidades do 
perímetro do SNS, facto que não ocorreu nos anos anteriores, justificando desta forma a grande diferença 
de valores contabilizado nesta rubrica quando comparado com exercícios anteriores. 
Na conta de outros gastos e perdas assume relevo Correções relativas a períodos anteriores. 
 
Proveitos e Ganhos 

Relativamente aos proveitos e ganhos, ressalta da leitura do quadro 15 que a principal fonte de receita se 
traduz nas transferências e subsídios correntes obtidos (97%). O valor global desta rubrica, 1.488.237.997 
euros regista um aumento de 2,8% face ao ano anterior (41.015.360 euros). 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
60 Transferências e subsídios concedidos 127 043 €                721 579 €                594 536 €                468%

601 Transferências correntes concedidas 64 399 €                  -  €                        64 399 €-                  -100%
604 Transferências de capital concedidas 62 644 €                  721 579 €                658 935 €                1052%

64 Gastos de depreciação e de amortização 13 380 747 €           12 989 965 €           390 782 €-                -3%
65 Perdas por imparidade 39 313 €                  21 660 791 €           21 621 478 €           54999%
66 Perdas por reduções de justo valor -  €                        -  €                        -  €                        0%
67 Provisões do período 555 265 €                13 492 320 €           12 937 056 €           2330%
68 Outros gastos e perdas 3 182 924 €             11 229 215 €           8 046 291 €             253%

681 Impostos e taxas 25 751 €                  8 006 €                    17 745 €-                  -69%
684 Perdas em inventários 1 059 689 €             640 477 €                419 213 €-                -40%
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros -  €                        2 066 €                    2 066 €                    0%
688 Outros 2 097 483 €             10 578 665 €           8 481 182 €             404%

69 Gastos e perdas por juros e outros encargos 150 629 €                100 059 €                50 570 €-                  -34%
691 Juros suportados 46 019 €                  1 993 €                    44 026 €-                  -96%
698 Outros gastos e perdas de financiamento 104 610 €                98 066 €                  6 544 €-                    -6%
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Em termos globais, verifica-se um aumento na classe 7 – Proveitos e Ganhos, que perfaz 39.602.606 euros (+ 
2,6%), em parte justificada pela evolução positiva das verbas recebidas da tutela. 
 
Quadro 15 – Rendimentos (resumo) 

 
 
Quadro 15.1 – Rendimentos (detalhe) 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação % Peso relativo
70 Impostos, contribuições e taxas 29 528 215 €          33 351 966 €          3 823 751 €            12,9% 2,1%
71 Vendas 2 643 €                   957 €                      1 686 €-                   -63,8% 0,0%
72 Prestações de serviços e concessões 865 295 €               702 685 €               162 609 €-               -18,8% 0,0%
73 Variações nos inventários da produção -  €                       -  €                       -  €                       0,0% 0,0%
74 Trabalhos para a própria entidade -  €                       -  €                       -  €                       0,0% 0,0%
75 Transferências e subsídios correntes obtidos 1 447 222 637 €     1 488 237 997 €     41 015 360 €          2,8% 95,7%
76 Reversões 1 388 579 €            15 820 €                 1 372 759 €-            -98,9% 0,0%
77 Ganhos por aumentos de justo valor -  €                       -  €                       -  €                       0,0% 0,0%
78 Outros rendimentos e ganhos 36 600 187 €          32 887 735 €          3 712 452 €-            -10,1% 2,1%
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 66 €                        13 066 €                 13 001 €                 19848,4% 0,0%

1 515 607 621 €     1 555 210 227 €     39 602 606 €          2,6% 100,0%Total Classe 7 - Rendimentos
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Em 2018 a ACSS procedeu à centralização do pagamento de um grupo mais alargado de despesas, tendo 
como contrapartida a diminuição das dotações com origem na DGO. 
O saldo de ambas as origens de fundos (conta 75) apresenta um saldo favorável para a ARSN de 42,5 M€ 
face ao ano anterior. 
A execução dos diversos projetos de investimento ao longo de 2018 reflete-se nas variações das verbas 
recebidas nas contas 7522, 7523 e 7524. 
Em 2018 constatou-se um acréscimo no valor das taxas moderadoras emitidos nos ACES, justificando grande 
parte da crescimentos da rubrica de Impostos, contribuições e taxas, reflexo do maior número de atividade 
assistencial. 
Nos Rendimentos Suplementares a variação positiva (+ 6%) é justificado maioritariamente pela faturação 
emitida aos Hospitais SNS pela sua responsabilidade na prescrição médica de CRD’s. 

Conta Designação Ano 2017 Ano 2018 Variação %
7 Rendimentos 1 515 672 790 €     1 555 210 326 €     39 537 536 €          3%

70 Impostos, contribuições e taxas 29 528 215 €          33 352 065 €          3 823 850 €            13%
704106 Taxas florestais e ambientais -  €                       99 €                        99 €                        0%
704108 Taxas moderadoras 29 502 538 €          33 337 140 €          3 834 602 €            13%
704117 Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas 25 592 €                 14 417 €                 11 175 €-                 -44%

7044 Multas e outras penalidades -  €                       409 €                      409 €                      0%
71 Vendas 2 643 €                   957 €                      1 686 €-                   -64%
72 Prestações de serviços e concessões 865 295 €               702 685 €               162 609 €-               -19%

7201 Serviços específicos do setor da saúde 865 295 €               702 685 €               162 609 €-               -19%
75 Transferências e subsídios correntes obtidos 1 447 222 637 €     1 488 237 997 €     41 015 360 €          3%
751 Transferências - Tesouro 601 586 760 €        396 052 876 €        205 533 884 €-        -34%
752 Transferências correntes obtidas 845 581 572 €        1 092 146 165 €     246 564 593 €        29%

7521 Da ACSS 843 862 596 €        1 091 907 837 €     248 045 241 €        29%
7522 Estado 214 343 €               87 262 €                 127 081 €-               -59%
7524 UE - Fundos comunitários 54 642 €                 149 141 €               94 499 €                 173%
7525 UE-Fundos Comunitários-Proj. não co-fina 20 322 €                 1 926 €                   18 396 €-                 -91%
7529 Outras transferências correntes obtidas 1 429 670 €            -  €                       1 429 670 €-            -100%
753 Subsídios correntes obtidos 54 095 €                 38 956 €                 15 139 €-                 -28%
76 Reversões 1 388 579 €            15 820 €                 1 372 759 €-            -99%
78 Outros rendimentos e ganhos 36 600 187 €          32 887 735 €          3 712 452 €-            -10%
781 Rendimentos suplementares 22 169 140 €          23 396 086 €          1 226 947 €            6%
782 Descontos de pronto pagamento obtidos 402 401 €               278 942 €               123 459 €-               -31%
784 Ganhos em inventários 794 611 €               38 688 €                 755 924 €-               -95%
785 Rend e ganhos em ent controladas, assoc e empr conjuntos 2 862 €                   -  €                       2 862 €-                   -100%
787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 66 360 €                 66 720 €                 361 €                      1%
788 Outros 13 164 813 €          9 107 298 €            4 057 514 €-            -31%
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 66 €                        13 066 €                 13 001 €                 19848%
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A conta de Outros Rendimentos e Ganhos (788) refletem os movimentos de Correções relativas a períodos 
anteriores. 
 

Resultados 

O quadro 16, que decompõe os resultados líquidos dos exercícios de 2018, expressa um 
resultado negativo em  -59.388.900 euros, que inverte a tendência positiva dos últimos anos, tendo sido 
apurado um resultado positivo de 43.610.320 euros em 2017. 

Quadro 16 – Decomposição dos Resultados 

 

  

Descrição Valor
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento 46 313 936 €-           
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 59 303 901 €-           
Resultado antes de impostos 59 388 900 €-           
Resultado líquido do período 59 388 900 €-           
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3.2. Receitas Cobradas, Despesas Pagas e Dívidas 

Quadro 17 – Receitas cobradas, Despesas pagas e Dívidas 

Recebimentos Valor Peso 
Relativo 

Taxas, multas e outras penalidades               30 704 568 €  1,9% 
Transferências Correntes          1 488 237 687 €  89,8% 
Venda de bens e serviços               10 684 300 €  0,6% 
Outras receitas correntes                 2 459 091 €  0,1% 
Transferências de Capital                 4 247 923 €  0,3% 
Rendimentos de propriedade                      66 720 €  0,0% 
Operações de Tesouraria [B]             121 784 558 €  7,3% 
TOTAL          1 658 184 848 €   
   

Pagamentos Valor Peso 
Relativo 

Despesas com o pessoal             363 653 245 €  22,0% 
Aquisição de bens e serviços          1 156 093 055 €  70,0% 
Juros e outros encargos                      99 555 €  0,0% 
Transferências correntes                    380 777 €  0,0% 
Outras despesas correntes                 1 279 740 €  0,1% 
Investimento                 7 156 152 €  0,4% 
Transferência de capital                    721 579 €  0,0% 
Operações de tesouraria [C]             121 447 393 €  7,4% 
TOTAL          1 650 831 495 €   
   

Saldo para a Gerência Seguinte                 7 353 353 €   

 

A receita cobrada do exercício é composta principalmente pelas transferências correntes da tutela (DGO 
e ACSS), que representa 90% do total dos recebimentos, passando para 97% se excluirmos as operações de 
tesouraria (fundos alheios), por outro lado as taxas moderadoras cobradas aos utentes rondam os 2% do 
total de valores cobrados ao longo do ano de 2018. 

Os pagamentos realizados durante o exercício de 2018 destinaram-se principalmente a aquisição de bens 
e serviços, nomeadamente o pagamento da prestação de serviços de MCDT’s, medicamentos vendidos 
em farmácias privadas e outros subcontratos, com 70% do total (76% se excluirmos as operações de 
tesouraria). 
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Em segundo lugar surgem os pagamentos de despesas com pessoal com um peso de 22% do total (24% 
sem operações de tesouraria) 

As restantes categorias não apresentam valores significativos. 

 
ARS Norte, em  29 de Maio de 2019 
 
 
O CONSELHO DIRETIVO 
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Nome: Elsa Lisete Bandeira Ramos Ventura 

Área / Serviço: Assessoria ao Conselho Diretivo / Responsável pela Área Funcional da Qualidade 

Categoria Profissional: Técnica Superior 2ª Classe  

Vínculo Contratual: CTTI 

Horas afetas semanalmente:  35h 

 

FUNÇÕES DESEMPENHADAS EM 2018 

 
� QUALIDADE - COORDENADORA DA AFQ (ÁREA FUNCIONAL DA QUALIDADE ) 

 
Responsável pela Operacionalização da Estratégia Re gional da Qualidade para a Saúde na ARS , 
que envolve a concretização de 5 prioridades estratégicas:  
 

1. Melhoria da Qualidade Clinica e Organizacional;     
2. Reforço da Segurança do Doente:    

� Aumentar a Cultura de Segurança;     
� Aumentar a Segurança da Comunicação;    
� Aumentar a Segurança Cirúrgica (exclusiva dos Hospitais);  
� Aumentar a Segurança na Utilização da Medicação;    
� Implementar Práticas Seguras na Identificação Inequívoca do Doente;   
� Prevenir a Ocorrência de Quedas;    
� Prevenção de Ulceras de Pressão;     
� Notificação, Análise e Prevenção de Incidentes;    
� Prevenir e Controlar as Infeções e as Resistências aos Antimicrobianos);    

3. Monitorização permanente da Qualidade e Segurança;    
4. Reconhecimento da Qualidade das Unidades de Saúde;     
5. Informação transparente ao cidadão e aumento da sua capacitação;  
    
• Responsável pela articulação das várias atividades com as Comissões de Qualidade dos ACES e 

Hospitais da ARS Norte, de forma a obter procedimentos/e dinâmicas de resposta integrada e de 
partilha de recursos, promovendo contributos coerentes para a prossecução dos objetivos 
delineados na Estratégia Regional da Qualidade para a Saúde;  
  

• Responsável pela concretização e validação de todos Planos de Atividade (PA) e Relatórios de 
Atividade (RA) de Qualidade e Segurança (QS), de todos os Hospitais, ULS e ACES da ARS Norte;  
    

• Acompanhamento e articulação com toda a atividade do Grupo Coordenador Regional e do seu 
Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos; 

 
• Responsável pelo levantamento, acompanhamento e operacionalização dos Processos de 

Acreditação das Unidades Funcionais do CSP: 
� Visitas de diagnóstico de necessidades;  
� Formação;  
� Auditorias internas;  

• Responsável pela realização das Auditorias internas de Acompanhamento Anuais ao Sistema de 
Gestão de Qualidade das Equipas Técnicas Especializadas (ETE) desta ARSN, certificadas pela 
Norma NP EN ISO 9001:2008;   
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• Responsável por coordenar as auditorias externas de qualidade das Unidades da DICAD 
Certificadas, garantido a manutenção da sua certificação;  
 

• Membro da Comissão Organizadora, por parte da ARS Norte, do Prémio de Boas Práticas em 
Saúde :  
� Seleção dos Projetos;  
� Avaliação Cientifica;  
� Organização das Visitas in loco dos Candidatos; 
� Colaboração na Organização do Encontro Nacional do Prémio de Boas Práticas em 

Saúde® de 2018.  
 

• Responsável pelo envio de Informações junto da DGS em matéria de Qualidade. 
 

� PROJETOS TRANSFRONTEIRIÇOS:  
 
• Prestar Apoio ao Conselho Diretivo, em todas as matérias ligadas a Projetos de Cooperação 

transfronteiriça; 
 

• Identificar de áreas de cooperação para plano estratégico e verificação da sua exequibilidade, 
sustentabilidade, num contexto de cooperação estratégica transfronteiriça.);  
 

• Emitir pareceres em projetos transfronteiriços que são apresentados a esta ARS, em matéria de 
saúde. 
    

� REFUGIADOS E MIGRAÇÕES:  
 
• Representante focal, desta ARS, em matéria das migrações e refugiados e interlocutora, nesta 

matéria, junto da DGS;  
 

• Articular e colaborar com os pontos de contactos de todos ACES e Hospitais, garantindo o devido 
encaminhamento e informação.  

 
• Apurar a disponibilidade dos Serviços de Saúde, através do mapeamento sistemático dos Centros 

de Saúde e Hospitais respetivos, com capacidade e disponibilidade para receber estes Utentes;  
 
• Agilizar e facilitar o contacto com a Unidade de saúde;   

 
   

� REPRESENTAÇÃO E COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL EM GRUPOS DE TRABALHO  
  
• Representante do Conselho Diretivo nas Auditoras Externas;   

   
• Representante do Conselho Diretivo em matérias da Qualidade e Segurança do Doente;  

     
• Representante Focal, desta ARS, em matéria das Migrações e Refugiados  e interlocutora nesta 

matéria, junto da DGS e de todos os ACES;  
  

• Representante da ARS Norte no GIMAE - Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação 
da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em  Situação de Sem-Abrigo 2017-2023  
(ENIPSSA);  
 

• Ponto focal desta ARS Norte, no que diz respeito ao Plano Nacional de Regresso - Plano de 
apoio aos cidadãos das comunidades portuguesas que, por motivo de situações de crise nos 
países onde residem, tenham de regressar a Portugal num curto espaço de tempo, ou tenham de 
ser evacuados desses países; 
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� OUTROS  

 
• Emissão de pareceres sobre Protocolos de Cooperação e de apoio institucional em projetos de 

investigação que são apresentados à ARSN, em matéria de Saúde; 
   

• Desenvolvimento e apresentação de sessões técnicas e reuniões internas;   
  

• Apoio de carácter técnico, em áreas ligadas à formação e fontes de financiamento, visando 
contribuir para o processo de tomada de decisão, através da produção de informação relevante 
para a atividade da ARS Norte, I.P;  
 

• Membro da Equipa de Trabalho que têm a responsabilidade de implementar a Reorganização 
da Gestão Documental na ARS Norte;   
 

• Membro da Equipa de trabalho que tem a responsabilidade de implementar o Projeto de 
Manutenção Preventiva do Ciclo de Vida dos Equipamentos Clínicos.    
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2018 
 
As atividades desenvolvidas pelo Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) enquadram-se no 
conteúdo funcional consignado nos Estatuto das ARS Norte que contempla as seguintes áreas 
funcionais: Planeamento; b) Informação e Prospetiva; c) Monitorização de Programas de Saúde 
Descreve, de forma sucinta, como foi solicitado, as atividades desenvolvidas em 2018 : 
 

A. Acompanhamento de candidaturas cofinanciadas  

 
 
- Gestão e acompanhamento das 13 operações aprovadas no Norte 2020 ( Aviso n.º NORTE-42-2016-04 
do Domínio Inclusão Social e Emprego do Programa Operacional Regional do Norte, relativas a 
Investimentos em Infraestruturas de Saúde), em articulação com o Gabinete de Instalações e 
Equipamentos e Unidade de Aprovisionamento. Estas 13 intervenções identificadas na 1.ª prioridade do 
documento ‘Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas de Saúde’ do NORTE 2020, cuja 
execução cabe à ARS Norte, elaborado de acordo com metodologia definida na deliberação da Comissão 
Interministerial de Coordenação (CIC) Portugal 2020, de 26 de março de 2015 e aprovado pela Comissão 
Europeia (CE), em cumprimento de condicionalismo previsto no Acordo de Parceria. 
 
- Gestão e acompanhamento de 3 operações aprovadas Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização (COMPETE), em articulação com a Área Funcional de Sistema de Informação e Área 
Funcional para a Qualidade. 
 
- Gestão e acompanhamento do projeto ICTUSnet, aprovado no programa INTERREG Sudoe - Programa 
de Cooperação Interreg V-B Sudoeste Europeu. Tem como objetivo principal a incitação à colaboração 
na investigação e à aprendizagem mútua sobre os cuidados no AVC na fase aguda e na sua evolução 
posterior, aumentando o conhecimento dos seus fatores de risco e a qualidade dos cuidados de saúde 
nesta patologia, graças à incorporação das novas tecnologias de análise de dados atualmente 
disponíveis e à cooperação inter-regional.  
O consórcio promotor do projeto é constituído por 10 parceiros, que representam 6 regiões do 
Sudoeste da Europa (Aragão, Ilhas Baleares, Catalunha, Navarra, Occitânia e Norte de Portugal), sendo 
liderado pela Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) e conta, ainda, com 35 
parceiros associados, que não beneficiam de qualquer apoio FEDER, entre os quais se incluem 11 
hospitais da região de saúde do Norte que integram a via verde do AVC. 
 
 - Apoio na emissão de pareceres da competência da ARS Norte, enquanto representante do setor, 
relativamente a candidaturas ao Aviso n.º NORTE-42-2016-04 e acompanhamento dos processos de 
aprovação no NORTE 2020. 
 
E ainda: 
 
- Exercício afetação reforço FEDER infraestruturas saúde NORTE 2020 
- Análise e elaboração de alegações contrárias relativamente a decisão e não financiamento da 
candidatura n.º 035498 ao COMPETE2020 (SAMA) em fevereiro 2018 » decisão da AG foi alterada e a 
candidatura aprovada 
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B. Âmbito do orçamento de investimento 

 
No exercício económico de 2018 o Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) desenvolveu as 
seguintes atividades, no âmbito do orçamento de investimento (OI): 

• Monitorização, avaliação, controle e gestão das dotações nacional e de fundos europeus (FEDER) dos 32 

projetos aprovados no Programa Orçamental 13 - SAÚDE (Medida 23 - Saúde/Serviços Individuais de 

Saúde e Medida 84 – Simplex +). 

• Elaboração da “Proposta do Orçamento de Investimento/Projetos para 2019”, em conformidade com as 

orientações e anexos da Circular (DGO) n.º 1390/2018 de 8 de agosto (“Instruções para Preparação do 

Orçamento do Estado para 2019”), apresentação a decisão do Conselho Diretivo, registo dos projetos no 

SIPI-Gestão de Projetos/Execução e submissão do orçamento de despesa e de receita através do SOE - 

Sistema do Orçamento do Estado do SIGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental (aplicativos da 

DGO) e elaboração da Memória Justificativa (Anexo X da Circular/DGO). 

 
C. Monitorização dos Orçamentos Económicos dos ACES 

 
Durante o ano de 2018 manteve-se o enfoque em 2 grandes áreas: 

1. Contabilidade Analítica: recolha de informação, desenvolvimento de sistema de informação e análise dos 

valores obtidos. O trabalho desenvolvido insere-se no objetivo de criação na ARS de um sistema de 

contabilidade analítica, encontrando-se ainda numa fase inicial;  

2. Acompanhamento dos Orçamentos Económicos dos ACES. Recorrendo à informação analítica já disponível, 

foi possível proceder ao acompanhamento do desempenho de todos os ACES da região em termos de 

despesas efetuadas e receitas geradas. 

 

 
D. Emissão de pareceres prévios a investimentos dos Hospitais EPE  

   

- Apoio à decisão na emissão dos pareceres prévios da competência da ARS Norte relativamente a 
investimentos dos Hospitais EPE sujeitos a autorização prévia da tutela. 
 
 

E. Projetos coordenados pelo DEP incluídos no orçamento de funcionamento 
 

Programas de Rastreios de base populacional 

 
a. Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero (RCCU) 

O Programa cobre toda a região norte.  
No ano de 2018 participaram neste programa organizado de base populacional, 102.715 mulheres, 
correspondendo a 53% da população feminina dos 25 aos 60 anos inscrita nas unidades de saúde da 
região. 
As leituras são centralizadas no laboratório de Anatomia Patológica do IPO do Porto, e as consultas 
hospitalares resultantes dos casos positivos detetados no exame de rastreio são realizadas pelos 
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hospitais da área de residência das mulheres participantes. O financiamento desta atividade é 
assegurado no âmbito do contrato programa celebrado com os hospitais. 
Cerca de 7% das mulheres rastreadas tiveram um resultado positivo que implicou uma referenciação 
para consulta de ginecologia. 
A monitorização e avaliação é efetuada pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas (DGS). 
 

b. Programa de Rastreio do Cancro da Mama (RCM) 

O Programa cobre toda a região norte.  
Foram convidadas 242592 mulheres entre os 45 e 69 anos, com uma taxa de adesão de 63%. Realizaram 
mamografia de rastreio 153.536 mulheres, das quais 8.602 realizaram também uma consulta de aferição 
com ou sem exames complementares, após o que 1.018 mulheres foram referenciadas para consulta 
hospitalar. 
A entidade executora do rastreio é a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
 

c. Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética 

Em 2018 o programa abrangeu 21 ACES/ULS, com uma cobertura a 184.730 diabéticos, dos quais 66% 
aderiram ao rastreio (121.363 diabéticos realizaram retinografias, que depois são lidas no Centro de 
Leitura Regional, sedeado no serviço de oftalmologia do CHSJ) . Foram referenciados para tratamento 
hospital 3,6% dos casos rastreados. 
 

d) Programa –Piloto: Rastreio do Cancro do Colon e Reto 

Concluído o estudo-piloto, em 2018 procedeu-se à implementação faseada do programa de rastreio , 
abrangendo neste primeiro ano 7 ACES. 
Foram convidados através de uma carta sensibilização 76.782 utentes dos 50 aos 60 anos. Destes 36.011 
receberam um KIT para realizar no domicilio o teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes. 
Realizaram o rastreio 10.637 utentes, tendo os resultados positivos sido enviados ao hospital para 
realização de colonoscopia de aferição 
 

e) Programa –Piloto: Rastreio da Saúde Visual Infantil 

 
Neste ano deu-se a expansão a mais 12 ACES, o que se traduziu na cobertura regional total à população infantil que 
perfazia 2 anos em 2018.Foi ainda iniciado nos 4 ACES piloto a 2ª volta do rastreio a crianças com 4 anos. 
Em 2018, foram convidadas para realizar o rastreio 33 693 crianças, sendo rastreadas 24.922  (adesão de 74% ), 
verificando uma taxa de positivos de 16% que foram encaminhadas para consulta hospitalar. Uma em cada 3 
crianças com consulta de oftalmologia tiveram prescrição de óculos. 
 
Descrição das atividades realizadas no âmbito dos Programas de Rastreio coordenados pelo DEP 
 
Desenho, implementação e acompanhamento dos Programas de rastreio, a saber: Rastreio do Cancro 
do Colo do útero (RCCU) e do Cancro da mama (RCM), Rastreio da Retinopatia Diabética (RRD), Rastreio 
da Saude Visual Infantil (RSVI) e Rastreio do cancro do Cólon e reto (RCCR), que se consubstancia, 
essencialmente, nas seguintes matérias: 
 
1. Orçamento; Aquisição de bens e serviços;  

1.1. Colabora com o Aprovisionamento e UFSI na realização de procedimentos concursais para a aquisição de 
bens e serviços e acompanhamento da execução dos respetivos contratos; 

1.2. Elabora as propostas de orçamentos anuais dos Rastreios; 
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2. Validação de faturação 
2.1. Verifica os atos executados para efeitos de validação de faturação e correção/atualização de 
registos no SiiMA Rastreios. 
2.2. Analisa e corrige, no SiiMA Rastreios, dos registos dos resultados não validados pelo SiiMA 
2.3. Verifica as quantidades de cartas enviadas para os CTT por via telemática, no contexto da 
comunicação com os utentes para efeitos dos 5 programas de rastreio. Informa em conformidade 
para efeitos de validação da faturação respetiva. 

 
3. Plataforma SiiMA Rastreios 

3.1. Presta apoio diário, aos diversos intervenientes dos Programas de Rastreios, na utilização do 
SiiMA e aspetos organizativos dos Programas; 
3.2. Analisa e monitoriza o funcionamento do SiiMA Rastreios e propõe medidas corretivas e/ou de 
melhoramento. 
3.3. Atendimento telefónico diário aos utentes convidados para realizar o RCCR ( 76.782 no anos 
2018), já que a gestão do convite e reconvinte está centralizado no DEP. 
3.4. Produção de ferramentas (em Power BI) de acompanhamento do RCCR e RSVI para 
monitorização dos mesmos pelos interlocutores locais. 

 
4. Indicadores/Dados estatísticos  

4.1. Analisa e propõe indicadores dos Programas de rastreio; 
4.2. Recolhe e sistematiza informação estatística extraída dos sistemas de informação - SiiMA 

Rastreios, APEX  e BI RCCU  (RCCU), donde se destaca a informação para a monitorização semestral 
e anual feita pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas (DGS). 

4.3  Comunica publicamente os resultados dos programas em vários eventos 
 
5. Formação 

5.1. Formação nos locais de trabalho aos profissionais das UF e utilizadores do Siima Rastreios nos 
processos de arranque dos diversos programas (RSVI e RCCR). 
 
 
 

 
E. Planeamento, Informação e Prospetiva 

 

No âmbito das atividades de planeamento foram efetuados estudos no âmbito da organização dos 
serviços de saúde (ex. avaliação das unidades de queimados na região e proposta de criação de unidade 
de queimados pediátricos ), na elaboração de documentos estratégicos e instrumentos de gestão da 
ARS Norte ( ex. Grupo de trabalho para a “Reorganização dos Serviços Prestadores de Cuidados de 
Saúde no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências na Região de Saúde do Norte”). 
  Procede ainda a: 

• Elaboração de Relatórios Periódicos : 

 

− Monitorização Mensal da Lista de Inscritos para Cirúrgica 

− Monitorização mensal da Lista de Espera para a 1ª Consulta Hospitalar 
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− Monitorização Mensal da procura aos Serviços de Urgência  

− Dashboard Cuidados Saúde Primários ARS Norte (mensal) 

− Dashboard Cuidados Hospitalar ARS Norte (mensal) 

− Dashboard Despesa de Medicamentos ARS Norte (mensal) 

 
• Apoio aos ACES e serviços centrais da ARS do Norte na exploração de dados, na monitorização de 

indicadores de gestão, de prestação de cuidados e de prescrição e faturação de medicamentos; 

• Monitorização periódica da evolução da faturação de medicamentos na região norte, com produção de 

mapas e relatórios 

• Realização de Estudos de Utilização de Medicamentos 

• Desenvolvimento de mapas no SIARS para responder às necessidades dos diferentes utilizadores e das 

solicitações de entidades externas (Inspeção Geral das Atividades em Saúde, Tribunal de Contas, Inspeção 

Geral das Finanças, Entidade Reguladora da Saúde); 

• Elaboração de estudos de utilização dos serviços. 

• Participação nas equipas de trabalho de 12 Redes de Referenciação Hospitalar 

• Acompanhamento regional  do programa  Consulta a Tempo e Horas (CTH) 

•  Colaboração com parceiros externos em projetos de investigação. 

 
 
DEP 
8/04/2018 
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INTRODUÇÃO 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) encontra-se organizado em seis áreas funcionais: 

1 - Observatório Regional de Saúde 

2 - Planeamento em Saúde 

3 - Promoção e Proteção da saúde 

4 - Vigilância Epidemiológica e Saúde Ambiental 

5 - Laboratório Regional de Saúde Pública 

6 - Autoridade de Saúde 

Dentro destas áreas funcionais estiveram em execução diferentes programas e projetos e, ainda, 
atividades não enquadradas em programas ou projetos. Foram, também, efetuadas múltiplas atividades 
não previstas em sede de Plano de Atividades, sendo de realçar as relacionadas com a participação de 
profissionais do DSP em vários grupos de trabalho de âmbito nacional e regional, em reuniões, em 
seminários, entre outros. 

Mantiveram-se as dificuldades decorrentes da inexistência de um mapa de pessoal, de manter/cativar 
recursos humanos necessários à coordenação das diversas áreas funcionais, bem como à gestão regional 
dos vários programas, pelo que se torna difícil manter a visão estratégica e operacional de um trabalho 
que, neste DSP, se pretende com continuidade/sustentabilidade, qualidade e inovação. 

 

1. ÁREA FUNCIONAL OBSERVATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 
 
Os programas, projetos ou ações que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Perfis de Saúde 

� mort@lidades 

� morbilid@des  

� COSI 

� Ação de Saúde de Género e Violência ao Longo do Ciclo de vida 

� Ação de Saúde de Crianças e Jovens em Risco 

� Migração e Saúde 

� Eixo Saúde da Estratégia Nacional para as Comunidades Ciganas do Alto 
Comissariado para as Migrações. 

 

2. ÁREA FUNCIONAL PLANEAMENTO EM SAÚDE  

Os programas e projetos que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Planos Locais de Saúde da População 

Estas Áreas Funcionais (Planeamento em Saúde e Observatório Regional de Saúde) viram o seu trabalho 
prejudicado pela ausência prolongada de três dos seus profissionais. 
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3. ÁREA FUNCIONAL PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 

Os programas e projetos que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Programa Nacional de Saúde Escolar na região Norte (PNSE) 

� Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

� Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT) 

� Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral na Região Norte (PNPSO) 

� Programa Regional de Prevenção da Infeção VIH/Sida (PRVIH/Sida) 

� Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) 

� Programa Autoestima 
 

4. ÁREA FUNCIONAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL 

4.1. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
4.1.1. Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis 

Os programas/projetos que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis de Notificação Obrigatória 

� Programa Nacional para a Área da Tuberculose 

� Vacinação 

� Vigilância Epidemiológica das Toxinfeções Alimentares Coletivas 

� Plano Pós-Eliminação da Poliomielite – Vigilância Epidemiológica da Paralisia Flácida Aguda 

� Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e Rubéola 

�  Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários   

� Vigilância Epidemiológica da Gripe Sazonal 

 

4.1.2. Vigilância em Saúde Ambiental: 

Os programas/projetos que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Programa de Vigilância Sanitária da Água para Consumo Humano  

� Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Costeiras e de Transição  

� Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Interiores  

� Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais  

� Programa de Vigilância Sanitária em Oficinas de Engarrafamento  

� Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas 

� Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares  

� Programa Regional de Saúde Ocupacional 

�  REVIVE 

� Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas - Saúde Sazonal Verão  

� Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas - Saúde Sazonal Inverno  
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Foram, ainda, dados pareceres a projetos e processos de avaliação ambiental estratégica.  

A gestão regional dos Programas de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais, em Oficinas de 
Engarrafamento e o REVIVE foi prejudicada pela ausência da Gestora Regional dos mesmos, por motivos 
alheios ao Departamento de Saúde Pública. 

 

5. ÁREA FUNCIONAL LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA  

Os programas/projetos e atividades que estiveram em curso foram os seguintes: 

� Acreditação de 48 ensaios laboratoriais em: águas (incluindo colheita de amostras para 
parâmetros físico-químicos e parâmetros microbiológicos), alimentos e agroalimentar, análises 
clínicas, químicos e produtos químicos. Foi efetivado o pedido de extensão para acreditação para 
mais 5 ensaios. 

 

� Ensaios laboratoriais - área ambiental: 

        No Setor de Microbiologia foram, num total de 37457 ensaios, processadas: 
 - 5237 amostras de água destinadas a vários fins, das quais 1873 para pesquisa e quantificação 
de Legionella spp e pesquisa e quantificação de Legionella pneumophila;.  
- 8 lamas maturadas com águas minerais naturais destinadas a tratamentos;.  
- 253 amostras de esfregaços de manipuladores de alimentos e de superfícies;  
- 40 amostras de alimentos confecionados e pré confecionados. 

 
No Setor de Química foram, num total de 14709 ensaios, processadas: 

- 3091 amostras de água;  
- 171 amostras de sopa, para determinação de cloreto de sódio,  fornecida a estabelecimentos 
escolares e IPSS.  
  

� Ensaios laboratoriais - análises clínicas: 

- No âmbito do Programa Regional para a área da Tuberculose, foram analisadas 2838 amostras 
de expetoração, urina, e outros produtos: 
- 2838 exames diretos e 4676 exames culturais de micobactérias, dos quais 1824 em meio líquido 
e 2852 em meio sólido; 
-  320 testes de antibiogramas e 81 identificações; 
- 12 ensaios para pesquisa de bacilos de Hansen em pele e muco.   
 Em amostras de sangue - 4470 testes IGRA 

    No Setor da Micobacteriologia foram efetuados 13324 ensaios. 

- No âmbito do programa do Rastreio do Cancro do Cólon e Reto foi efetuado o ensaio imunoquímico de 
pesquisa de sangue oculto nas fezes em 10677 amostras de fezes. 

No total, incluindo com o controlo de qualidade, foram realizados 52166 ensaios de matriz ambiental e 
24001 ensaios de análises clínicas.  

Em conformidade com o preçário em vigor para o Laboratório Regional de Saúde Pública, foi faturado a 
clientes externos o valor de 99.188,14€, correspondente a 2129 amostras ambientais e análises clinicas. 
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6. ÁREA FUNCIONAL AUTORIDADE DE SAÚDE  

Foram asseguradas as funções inerentes à competência atribuída à Autoridade de Saúde Regional: as 
referentes às Juntas Médicas de Avaliação do Grau de Incapacidade, aos Centros de Vacinação 
Internacional, entre outras. 

Foi dada resposta às solicitações do Conselho Diretivo, do Gabinete Jurídico e do Cidadão, da 
Comunicação Social, de Tribunais, entre outras. 

Continuou a ser garantido o apoio técnico às Autoridades de Saúde da região Norte. 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO - ÁREA FUNCIONAL DAS CONVENÇÕES: 

Por deliberação do CD desta ARSN, I.P., em 01.Novem bro.2012, a então Equipa de Projecto de 

Licenciamentos e Convenções (EPLC) foi dividida em duas Áreas Funcionais (AF), a AF-Licenciamentos na 

dependência hierárquica do GIE e a AF-Convenções na  dependência hierárquica do Departamento de 

Contratualização   

Assim das competências do Departamento de Contratualização, foram adstritas à AF-Convenções as seguintes 

competências e actuação: 

“Art.º 5.º da Portaria nº 153/2012 de 22 de maio, 

1 — Ao DC, compete, compete participar na definição dos critérios para a contratualização dos serviços de saúde e ainda: 

(…)  

c) Preparar e acompanhar a celebração e a execução dos contractos, protocolos e convenções de âmbito r egional, bem como 

efectuar a respectiva avaliação no âmbito da presta ção de cuidados de saúde, dos cuidados continuados integrados e dos 

programas de intervenção local nos comportamentos a ditivos e nas dependências .” 

CONVENÇÕES 

A Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto — Lei de Bases da Saúde —, estabelece um modelo misto de sistema de saúde, 

consagrando a complementaridade e o carácter concorrencial do sector privado e de economia social na prestação 

de cuidados de saúde, pelo que, com a publicação do actual DL n.º 139/2013 de 09.10, tem como objectivo 

regulamentar o regime de celebração das convenções previstas na Lei de Bases da Saúde, aplicando-se às 

convenções celebradas entre o Ministério da Saúde ou as ARS e as pessoas privadas, singulares ou colectivas, que 

visem a contratação da prestação de cuidados de saúde destinados aos utentes do SNS. 

Em 09.10.2013 foram publicados em Diário da Republi ca, dois diplomas, a saber:  

- Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de Outubro (define as formas de articulação do Ministério da Saúde e dos 

estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social, aprovada pela Lei n.º 30/2013, de 8 de maio., e também, o regime de 

devolução dos hospitais das misericórdias, que por força do Decreto -Lei n.º 704/74, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 

14/80, de 26 de fevereiro, e do Decreto –Lei n.º 618/75, de 11 de Novembro, alterado pelo Decreto –Lei n.º 519 -G2/79, de 29 de 

dezembro, foram integrados no setor público e são atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS) e o  

- Decreto-Lei n.º 139/2013 de 9 de Outubro (regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de 

prestações de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da rede nacional de prestação de 

cuidados de saúde, nos termos previstos na Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro — Lei de 

Bases da Saúde) – Revogando o DL n.º 97/98, de 18 de Abril.  

 

IPSS E SCM – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MCDT´S 

Segundo o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de Outubro foi revogada a Portaria publicada no Diário da 

República, II Série, n.º 172, de 27 de Julho de 1988 (Regulamento dos Acordos a Estabelecer entre as 

Administrações Regionais de Saúde e as Misericórdias e Outras Instituições Particulares de Solidariedade Social); 
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O artigo 2.º do mesmo diploma (sob a epigrafe – Formas de articulação) refere o seguinte: 

“1- As IPSS intervêm na atividade do SNS mediante a realização de prestações de saúde traduzidas em acordos que revestem 

as seguintes modalidades: 

a) Acordo de gestão; 

b) Acordo de cooperação; 

c) Convenções. 

2 - O acordo de gestão tem por objecto a gestão de um estabelecimento do SNS. 

3 - O acordo de cooperação visa a integração de um estabelecimento de saúde pertencente às IPSS no SNS, o qual passa a 

assegurar as prestações de saúde nos termos dos demais estabelecimentos do SNS. 

4 - A convenção visa a realização de prestações de saúde pelas IPSS aos utentes do SNS através de meio s próprios e 

integração na rede nacional de prestação de cuidado s, de acordo e nos termos do regime jurídico das co nvenções. 

(…)” 

Ora da análise do referido articulado, constatamos que, nos n.º 2, 3 e 4 do referido artigo estão  definidos os 

conceitos de Acordo de Gestão, Acordo de cooperação e Convenção.  

Assim tendo em conta a o estipulado no n.º 4 do artigo 2.º do referido diploma e atendendo a que, a Portaria de 

1988 foi revogada, os contractos de convenção a celebrar com as SCM/IPSS serão ao abrigo do novo regime jurídico 

das convenções, apenas e tão só ao abrigo do novo diploma (Decreto-Lei n.º 139/2013 de 9 de Outubro) e seguindo 

as regras nele estabelecidas. 

No ano de 2017, atendendo à orientação de Sua Exa. o Ministro da Saúde que dete rminou em 2016 “a 

suspensão dos procedimentos para a celebração de novos Acordos, bem como, qualquer tipo de alargamento de 

âmbito contratual, até que seja revista a regulamentação e feito o mapeamento de necessidades”, não foi celebrado 

qualquer Acordo de Cooperação com a SCM e IPSS para  a prestação de Serviços de Saúde, em qualquer 

área de saúde. 

Todavia, face aos pedidos de SCM e IPSS para a celebração de Acordo de Cooperação para a área dos MCDT´s, a Tutela 

e a ACSS, I.P. referem ser possível a sua celebração, todavia condicionados à elaboração estudo para a avaliação dos Acordos 

com critérios definidos para aferir a análise económica, de eficiência e sustentabilidade para o eventual alargamento de 

âmbito contratual, no cumprimento do normativo legal – DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 

Relativamente ao pedido de estudo de análise económica, eficácia, eficiência e sustentabilidade do eventual Acordo de 
Cooperação a celebrar com a SCM supra identificada, conforme preconizado no Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro, 
considerando a complexidade técnica da elaboração do referido estudo e atendendo a que esta esta AF-Convenções não dispõe 
de meios e recursos humanos habilitados a realizar o referido estudo, os mesmos encontram-se a ser realizados pelo 
Departamento de Estudos e Planeamento desta ARS, pois foi determinado pelo CD que é o Departamento que reúne as 
condições técnicas e recursos humanos, para a sua elaboração. 
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ENTIDADES PRIVADAS DE SAÚDE 

Assim o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 139/2013 de 9 de Outubro, sob a epígrafe “Procedimento para a Contratação 

de convenções”, refere o seguinte: 

1. A celebração das convenções deve ser precedida de uma das seguintes modalidades de procedimento: 

a) Procedimento de contratação para uma convenção e specífica; 

b) Procedimento de adesão a um clausulado tipo prev iamente publicado.     

Sobre este procedimento, o n.º 4 do artigo 6.º do mencionado diploma refere que “Cabe à ACSS, I. P., definir os clausulados 

tipo em articulação com as ARS, no caso do procedimento previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º.” 

De salientar que, quanto a esta matéria, recentemente, foram publicados os Despacho n.º 3668-H/2017 de 28 de 

Abril de 2017, e o Despacho n.º 3668-J/2017 de 28 de Abril de 2017 que aprovaram os clausulados-tipos das 

convenções a celebrar para a prestação de cuidados de saúde nas áreas da Anatomia Patológica e Medicina 

Nuclear, encontrando-se em vigor aceitação de celeb ração de convenções na referida área, junto da ACSS , 

I.P.  

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS AF-CONVENÇÕES NO ANO DE 2017/2018: 

No que tange às competências desta AF – Convenções, os procedimentos encetados tem sido no âmbito das 

solicitações das atuais Entidades Privadas de Saúde convencionadas com o SNS, que se inserem no âmbito das 

convenções. 

No seguimento do Despacho n.º 4424/2017 de 11 de Maio  do Sr. Secretário de Estado da Saúde, publicado em 

DR no dia 23.Maio, o qual revogou o Despacho n.º 13380/2012, publicado  no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 198, de 12 de Outubro de 2012 , que estabelecia um conjunto de exigências para a aceitação de alterações aos 

termos das convenções. 

Este novo Despacho vem simplificar essas exigências, ao mesmo tempo que se responsabilizam, de modo mais 

vincado, as entidades convencionadas pelas declarações que produzem e pela conformidade legal dos meios que 

utilizam no cumprimento das convenções.  

Assim, após análise ao Despacho n.º 4424/2017 de 11 de Maio do Sr. Secretário de Estado da Saúde, somos a 

informar que, o mesmo introduziu dois procedimentos distintos: 

� um de mera notificação, e  

� outro que envolve a autorização . 

Relativamente ao procedimento de notificação  enunciado no nº 2 do referido Despacho, a Entidade requerente 

assinada uma declaração sob compromisso de honra, quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, para 

toas as restantes alterações à convenção que, não se incluam no nº 3, acompanhada do(s) campo(s) da ficha 

técnica actualizado(s) 

O procedimento de autorização enunciado no nº 3 do referido Despacho será exigível apenas para as seguintes 

alterações de convenção : 
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� Transmissão ou cessão de posição contratual onde se incluem as transferências de titularidade e fusão de Entidades convencionadas;  

� Mudança de instalações onde são prestados os serviços convencionados; 

� Alargamento de âmbito contratual a novas valências ou instalações, excluindo postos de análises clínicas; e  

� a suspensão, reactivação ou denúncia do contrato. 

De salientar que, a autorização prevista no número anterior, considera –se, tacitamente, deferida caso a entidade 

contratante (a ACSS, I.P. e aplicando-se analogicamente o presente Despacho, à ARS´s  enquanto 1.º outorgante 

dos contractos de convenção), nada diga no prazo de 60 dias após a apresentação do pedido. 

Em 20.07.2017, foi publicada a Circular Normativa n.º 15/2017 de 19.07., da ACSS; I.P. uniformizando e 

esclarecendo alguns procedimentos mais complexos e publicando os modelos de formulários para pessoas 

singulares e colectivas e o modelo de Ficha técnica a utilizar para proceder às alterações das convenções. 

Os elementos desta AF-Convecções, além de validar fichas técnicas para o carregamento da base de dados do 

SGES criada pela ACSS, I.P., encontram-se igualmente a recepcionar pedidos de alteração às fichas técnicas que 

pressupõem o cumprimento dos procedimentos definidos no Despacho n.º 4424/2017 de 23.05 e na CN n.º 15/2017 

de 19.07 (procedimento de notificação e procedimentos de autorização). 

Em 27-09-2017, face aos inúmeras alterações que as Entidades se encontravam a indicar no preenchimento das 

Fichas técnicas, após conversa com a ACSS, I.P. (Dr. António Esteves) foi determinado que, caso existem 

alterações na ficha técnica, serão aceites desde que sejam alterações que seguem  o procedimento por mera 

notificação , cumprindo os seguintes requisitos: 

� Venham acompanhadas com respectivo formulário e ess as alterações devidamente assinaladas na Ficha técn ica (e ambos 

assinados digitalmente) por quem tem poderes para o brigar a sociedade, 

� Após a análise as mesmas estejam em conformidade, c om o clausulado tipo da convenção e devidamente lic enciadas na ERS, 

cumprindo assim o disposto no Despacho n.º 4424/201 7 e CN n.º 15/2017 

Verificando-se os requisitos supra, nesta fase, de validação das fichas técnicas para o carregamento do SGES, não 

carecem de parecer fundamentado/ratificação por parte do CD desta ARSN, I.P., sendo posteriormente objecto de 

validação ou não por parte da ACSS; I.P., os procedimentos relativos a: 

a) Cessão de quotas ou de acções nominais  

b) Alteração da gerência ou da administração  

c) Alteração da capacidade contratada  

d) Alteração do horário dos exames  

e) Alteração de recursos humanos para as áreas administrativas ~ 

f) Alteração da designação social g) Alteração da sede social 

h) Alteração de recursos humanos para áreas clínicas  

i) Alteração da Direcção técnica ou da responsabilidade técnica em substituição  

j) Alargamento de âmbito contratual a novos postos de colheitas (abertura e mudança de instalações) 

L) Fusão de Entidades convencionadas 

Outros  

No que concerne, às alterações que estejam sujeitas ao procedimento de autorização, deverão ser obrigatoriamente 

observados os procedimentos instituídos, carecendo de parecer fundamentado/ratificação por parte do CD desta 

ARSN, I.P., atendendo também que neste procedimento é obrigatório cumprir o prazo de 60 dias (40 ARS e 20 
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ACSS), sob pena de o mesmo ser autorizado por deferimento tácito. 

No procedimento de autorização para a mudança de instalações, tem sido informado às entidades que, antes de 

procederem ao pedido, deverá requerer um parecer prévio de mudança de instalações a fim de verificar a viabilidade 

da pretensão evitando-se assim, caso seja proferido parecer negativo, custos desnecessários parte das entidades 

convencionadas no licenciamento.    

Actualmente, estão registadas na ARS Norte, 622 entidades com convenção com o SNS, e ainda, cerca de 1.600 

postos de colheitas das Entidades de Análises Clínicas, sendo distribuídas pelas seguintes áreas: 

 
 
ENTIDADES CONVENCIONADAS NA ARSN POR ÀREA DE SAÚDE 

 
ÁREA DE SAÚDE NÚMERO DE ENTIDADES 

CONVENCIONADAS 
Análises Clínicas  90 
Anatomia Patológica 13 
Medicina Física e de Reabilitação  126 
Diálise 35 
Otorrinolaringologia  11 
Imunoalergologia / Pneumologia  16 
Electroencefalografia  17 
Neurofisiologia ONVENCIONADA 6 
Radiodiagnóstico 114 
Gastrenterologia 107 
Cardiologia  81 
Medicina Nuclear  2 
Urologia 4 

TOTAL: 622 
Até 31.12.2018, a AF-Convenções procedeu à análise e validação de 225  Fichas Técnicas distribuídas pelas 
seguintes áreas : 

 

ÁREA DE SAÚDE 
NÚMERO DE 

FICHAS TÉCNICAS 
VALIDADAS 

Fichas técnicas 
Devolvidas para 

rectificação 

Entidades que 
ainda não 

enviaram fichas 
técnicas 

Análises Clínicas  35 17 34 
Anatomia Patológica 9 2 6 
Medicina Física e de Reabilitação  64 37 24 
Diálise 0 0 0 
Otorrinolaringologia  1 1 9 
Imunoalergologia / Pneumologia  6 3 7 
Electroencefalografia  2 4 11 
Neurofisiologia 0 1 6 
Radiodiagnóstico 75 19 24 
Gastrenterologia 61 20 24 
Cardiologia  40 19 19 
Medicina Nuclear  2 0 0 
Urologia 0 0 0 
Total 295 124 205 

 

Desde o dia 17.08.2017 até a 31.12.2018, foram recepcionados 4.116 correios electrónicos, (tendo todos eles sido 

respondidos no próprio dia ou no dia seguinte) remetendo as Fichas técnicas, solicitando informações sobre o 

preenchimento, auxiliando as Entidades em questões técnicas para procederem à assinatura digital quer do 

Formulários solicitando as alterações, quer das Fichas técnicas em versão EXCEL. 
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Em cumprimento do Despacho Ministerial acima identificado, incumbe igualmente a esta AF-Convenções tratar as 

alterações solicitadas e operadas pelas Entidades convencionadas, autorizadas quer pela ACSS, I.P. quer pelo 

Conselho Directivo desta ARSN, I.P., informando o Centro de Conferência de Facturas (CCF) das alterações 

ocorridas para que as entidades possam apresentar a facturação dos exames realizados, em consequência deste 

procedimento realiza e efectua as alterações às listagens das Entidades convencionadas publicitadas no site a 

ARSN, I.P. de forma que os utentes e outras Instituições que as consultem, obtenham a informação devidamente 

actualizada. 

Transversalmente, a AF-Convenções efectua o tratamento e análise a denúncias/ irregularidades onde são visadas 

Entidades convencionadas com o SNS.  

Em colaboração com a ACSS, I.P., IGAS, a UACI, o Gabinete Juridico e do Cidadão desta ARSN, I.P., a Ordem do 

Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Autoridade Tributária, ERS, quando solicitado informa as referidas entidades 

relativamente às Entidades visadas nas denúncias ou que efectuaram irregularidades, de forma que, caso se 

venham a verificar, enceta diligências no sentido de serrem aplicadas as sanções previstas na lei, passado por 

exemplo pela suspensão dos pagamentos da facturação apresentada. 

Quando solicitado, a AF-Convenções efectua e emite pareceres prévios p ara a celebração de uma Convenção 

ou para a mudança de uma convenção de uma cidade pa ra outra  (no ato de gestão de convenções actualmente 

em vigor), caracterizando o Concelho para onde é requerida a convenção, indagando a oferta existente, quer no 

sector convencionado, quer no sector público (Centro Hospitalares), para que, após a auscultação dos ACES de 

referência, auxiliar o Conselho Directivo a uma tomada de decisão sobre o pedido formulado. 

Na sequência da orientação de Sua Exa. o Ministro da Saúde veiculada por correio electrónico datado de 

10.Março.2016 determinou “a suspensão dos procedimentos para a celebração de novos Acordos, bem como, 

qualquer tipo de alargamento de âmbito contratual, até que seja revista a regulamentação e feito o mapeamento de 

necessidades”, forma objecto de indeferimento por parte do CD desta ARSN; I.P. relativamente aos pedidos de 

alargamento de âmbito contratual a novas valências/exames. 

POSTOS MÉDICOS PRIVATIVOS 

Face ao actual enquadramento legislativo, pela publicação da Portaria n.º 427/2009, de 23 de Abril, não tendo sido 

ainda regulamentadas as clausulas gerais para a celebração de novos Acordos e a revisão dos atuais, bem como, 

a rescisão de alguns dos actualmente em vigor, esta AF-Convenções tem procedido à gestão dos Acordos 

existentes, nomeadamente, ratificando as alterações dos médicos solicitadas e apreciando os inúmeros pedidos de 

celebração de acordo e de aumentos de dotações de vinhetas identificativas dos locais de prescrição e impressos 

em uso no SNS. 

Durante o ano de 2017, continuou a implementação a obrigatoriedade das prescrições de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica se processarem electronicamente, através da publicação da Portaria 

n.º 198/2011, de 18 de maio, do Despacho n.º 9186/2011, de 21 de julho, e do Despacho n.º 10430/2011, de 18 de 

agosto. 
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RECURSOS HUMANOS:  

Actualmente, a AF-Convenções encontra-se composta com 3 elementos  (1 técnico superior (com funções de 

Responsável da AF-Convenções ), 1 técnico superior (em regime de mobilidade intercarreiras ) e 1 Assistente 

Técnica). 

Porto, 28 de Fevereiro de 2019 

AF-convenções  

Daniel Pereira 
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INTRODUÇÃO 
 
O progresso e sucesso de uma reforma, sensata e prudente e que tem implícita uma maturidade 

organizacional, o reconhecimento dos profissionais e os recursos adequados, garante o acesso dos 

cidadãos, com qualidade, à prestação de cuidados de nível primário, que potenciam os ganhos em saúde 

e permitem dotar o sistema de melhores estruturas de gestão, num contexto de sustentabilidade financeira. 

O processo de contratualização de Cuidados de Saúde Primários (CSP) é indutor do alcance de uma maior 

eficiência dos recursos utilizados, um acesso mais alargado e facilitado aos serviços de saúde, a prestação 

de cuidados de elevada qualidade com enfoque na promoção da saúde e na prevenção da doença.  

O presente relatório procura realizar a análise da atividade desenvolvida no ano 2018, refletindo as 

atividades/processos que decorreram durante o mesmo.  

O trabalho do Departamento de Contratualização tem vindo a orientar-se no sentido do aperfeiçoamento 

da contratualização externa, nomeadamente com o desenvolvimento de instrumentos de 

acompanhamento e monitorização das premissas estabelecidas em Contrato-Programa, bem como a 

descentralização da contratualização interna com capacitação dos ACES. 
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CONTRIBUIR PARA A 

REENGENHARIA DOS SI 

(SIARS, SICA, SCLINICO, 

MIM@UF, SCG) 

 

Reuniões com ACSS / SPMS; DEP e AFSI (ARSN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR, ACOMPANHAR 

E AVALIAR O DESEMPENHO 

DOS ACES/UF NO PROCESSO 

DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

Reuniões com CNSP/ ACSS e restantes Departamentos de 

Contratualização para acompanhamento, análise e definição do 

processo de contratualização 

 

Reuniões preparatórias para o processo de contratualização 2018 

com todos os ACES (DE, CCS e UAG) 

  

Desenvolvimento da Plataforma para submissão do Plano de 

Desempenho dos ACES 

  

Assessoria ao CD da ARS Norte para negociação, celebração e 

execução dos Contratos Programa 

   

Análise dos Planos de Desempenho dos ACES e validação junto 

do Conselho Diretivo quanto à sua adequação ao PNS, PLS, e 

aos objetivos estratégicos da região 

  

Acompanhamento da qualidade e da coerência do processo da 

Contratualização Interna, bem como apoiar a sua adequação e 

robustez técnica (USF, UCSP e UCC) – análise das cartas de 

compromisso das UF 

   

Realização do III Fórum do DC "Diagnóstico, Pedra Basilar do 

Planeamento” 
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CONCLUSÃO 
 
O PA do DC pretende espelhar o esforço, empenho e dedicação de uma equipa motivada e ambiciosa. Procurámos 
construir novos caminhos perante as novas necessidades, inovar e criar alternativas que potenciem uma prática 
clinica de excelência, com elevados níveis de satisfação dos utentes e profissionais envolvidos. 
Este PA permite edificar uma cultura de compromisso e de responsabilidade, na prossecução do interesse público e 
no respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos. 
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COLABORAR COM 

AS ATIVIDADES A 

DESENVOLVER PELA 

ARS NORTE 

 

Participação em reuniões: 

- ACSS/Coordenação Nacional de Cuidados de Saúde Primários 

- Ministério da Saúde (SEAS, CNCSP, ARS, ACSS, DC, ERA) 

 

Acompanhamento e Monitorização Mensal dos RH das USF 

 

Participação na apreciação e validação das candidaturas a USF e UCC - ETO 

 

Emissão pareceres internos e externos (IGAS, ERS, Tribunal de Contas …..) 

 

Participação em grupos de trabalho: 

- Grupo de trabalho “SAPE” 

- Grupo Técnico ao abrigo do Despacho 3823/2016 de 4/03/2016 

- Grupo de trabalho da plataforma SIM@SNS 

- URGA 

- SNS + Proximidade 
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Resumo das atividades desenvolvidas em 2018 pelo DC-AFCCI 
 
1 – Atividades/Processos desenvolvidos no período 2018 
1.1. - Contratualização 
O processo de contratualização para a prestação de cuidados continuados integrados em regime de 
internamento engloba uma séria de procedimentos, de entre os quais se destacam a emissão de parecer 
quanto a Cobertura territorial de acordo com os rácios definidos pelos organismos competentes, 
adequabilidade da intervenção proposta face ao disposto na legislação aplicável, a instrução do 
processo documental do qual é parte integrante a avaliação das condições de funcionamento e dos 
recursos humanos, a articulação com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) com vista à emissão da 
Autorização de Funcionamento e os diversos contatos com os responsáveis pela Instituição que 
culminam com a reunião de preparação da abertura da Unidade. Este tipo de reunião visa uma análise 
com os novos prestadores da RNCCI relativamente aos pontos presentes no Acordo a assinar e a 
realização de uma breve caraterização da RNCCI, apresentação dos fluxogramas preconizados e 
apresentação, e esclarecimento sempre que necessário, dos normativos legais em vigor.  
Foram ainda realizadas visitas técnicas para verificação das Instalações e Equipamentos às Instituições 
em articulação com o Gabinete de Instalações e Equipamentos. 
Em 2018 prosseguiram as Experiências Piloto na área dos Cuidados Continuados Integrados Saúde 
Mental e foram celebrados no total de todas as tipologias da RNCCI 31 contratos, conforme quadro 
abaixo:  

Tipologia 
2018 

Novos Renovação 
UC 5 1 

UMDR 3 8 
ULDM  3 8 
UCP 0 1 

UCIP nível 1 0 0 
EAP 0 0 
USO 1 0 
EAD 0 0 

RTA tipo a 0 0 
USO/IA 0 0 
Rap Máx 1 0 
TOTAL 31 
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O processo para a constituição das Equipas de Cuidados Continuados Integrados formaliza-se com a 
assinatura de uma carta de compromisso, após verificação por esta AFCCI do projeto de implementação 
apresentado à luz da legislação e demais orientações aplicáveis, tendo o número de ECCI constituídas 
em 2018 sido como segue na tabela abaixo: 

 2018 
ECCI 5 

 
1.2. – Acompanhamento dos contratos 
1.2.1. Inserida na atividade prevista para a ARS Norte, IP, Departamento de Contratualização, Área 
Funcional dos Cuidados Continuados Integrados, de acompanhamento dos contratos celebrados na 
área dos Cuidados Continuados Integrados, foram realizadas em 2018 várias ações de monitorização a 
Unidades da RNCCI, com o intuito de aferir a qualidade da prestação de cuidados nas mesmas, o grau 
de cumprimento dos contratos celebrados e, quando aplicável, propor e monitorizar a aplicação de 
medidas com vista à melhoria contínua. 
1.2.2. Para além de visitas técnicas, esta AFCCI procedeu à análise das grelhas de acompanhamento 
aplicadas a todas as Unidades de internamento em funcionamento na região e remetidas 
trimestralmente pelas 26 ECL. Estas grelhas são constituídas por um conjunto de itens e servem de guia 
para o acompanhamento da atividade das Unidades de internamento da Rede, refletindo alguns 
aspetos da organização, funcionamento e prestação de serviços e cuidados das Unidades. A Grelha é 
um instrumento de trabalho, apresenta-se sob o formato de checklist, constituindo uma ferramenta 
técnica que promove a concretização do clausulado dos Acordos. 
1.2.4. Mensalmente esta AFCCI analisa o mapa de recursos humanos referente a cada uma das Unidades 
de internamento, e que são remetidos por estas, intervindo sempre que considera necessária a 
existência de uma adequação à legislação vigente e ao clausulado dos Contratos.  
1.2.5. Com o objetivo de melhorar o controlo e a monitorização da atividade na RNCCI, criou-se em 2012 
um documento organizado, o Boletim Estatístico da RNCCI na Região Norte, que permite reunir e 
analisar os dados após tratamento, da atividade das Equipas e das Unidades de Internamento da RNCCI, 
como por exemplo agudizações, demora média, número de altas// óbitos, taxa de ocupação, 
prorrogações. 
Estes dados são disponibilizados à ARS Norte, IP via aplicativo informático da RNCCI (SI RNCCI) e são 
organizados em Livro Excel / trabalhados por esta AFCCI. 
1.2.6. Compete ainda a esta AFCCI, de acordo com a Portaria nº 50/2017 de 2 de fevereiro, autorizar 
sempre que esgotados os prazos de internamento em Convalescença e/ou Média Duração e 
Reabilitação as propostas fundamentadas de prorrogação do internamento dos utentes elaborados 
pelas Unidades. 
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A este propósito, foram autorizadas as seguintes prorrogações em 2018: 
 2018 

Prorrogações 4024 
 
 
1.2. – Promoção do Processo de Referenciação  
1.2.1. As equipas referenciadoras hospitalares – Equipas de Gestão de Altas (EGA) estão presentes em 
todos os hospitais da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 100%.  
1.2.2. Esta AFCCI participa na recolha de dados e cálculo da taxa de execução alcançada por cada um 
dos Hospitais da Região no que concerne ao indicador constante dos Contratos-Programa: Taxa de 
Referenciação  em articulação com a AFCSH. 
1.2.3. Foram ainda desenvolvidas atividades de promoção da articulação entre ECR, ECL’s e Unidades 
Prestadoras de Elaboração auditorias de processos relativos aos circuitos da RNCCI, forma emitidos 
pareceres sobre admissão na Rede de Utentes, emitidos relatórios sobre ingressos desadequados de 
utentes na RNCCI. 
1.2.4. No decurso de 2018 promoveram-se a realização de reuniões trimestrais com as ECL e semestrais 
com as ECL e EGA; 
1.2.5. Diariamente são alocadas as vagas existentes nos Prestadores da RNCCI aos episódios em lista de 
espera por esta AFCCI e divulgadas as vagas existentes no Portal da ARS Norte, IP. 
 
1.3. Formação 
Neste âmbito e em articulação com o Departamento de Recursos Humanos, Área Funcional de 
Formação e Desenvolvimento foram dinamizadas as seguintes ações de formação em 2018, 
nomeadamente: 
- Cuidados continuados Integrados; 
- Diabetes nos Cuidados Continuados Integrados; 
- Cuidados Continuados Integrados / Formação de Auxiliares de Saúde 
- Abordagem à Sexualidade Humana no Contexto dos Cuidados Continuados 
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Departamento de Contratualização 
Área Funcional de Cuidados Hospitalares 

Ano de 2018 
 
 
 
Os contratos-programa relativos ao triénio 2017/2019 permitiram introduzir melhorias dirigidas a cada uma das 

vertentes da prestação de cuidados de saúde, destacando-se: 

- O desenvolvimento de novas modalidades de pagamento e contratação de atividade hospitalar, que reforçam a 

orientação para uma prestação de cuidados com qualidade, eficiência e em tempo adequado, para o desenvolvimento 

de programas de saúde (como os programas de gestão da doença crónica, o programa de tratamento cirúrgico da 

obesidade ou os Bancos de Gâmetas na procriação medicamente assistida), para a valorização das melhorias 

organizacionais (como a criação dos CRe, dos Centros de Responsabilidade Integrada - CRI, das respostas de 

Cuidados Paliativos ou de TeleSaúde) e para o reforço dos mecanismos de incentivo ao desempenho das instituições 

hospitalares, baseados no benchmarking e na partilha das boas práticas assistenciais e de eficiência que estão 

implementadas no SNS; 

 - A definição de objetivos específicos a alcançar pelas Unidades Locais de Saúde (ULS), enquanto estruturas 

organizacionais que garantem a prestação integrada dos cuidados à população residente em determinada área 

geográfica, assim como as adaptações necessárias para assegurar que também nestas entidades são cumpridos os 

objetivos específicos da área dos cuidados de saúde primários e hospitalares;  

- A criação de um inovador Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos utentes 

no SNS, com a criação de incentivos financeiros à constituição de projetos partilhados por vários serviços do SNS, 

com o objetivo de fomentar a articulação, coordenação e integração dos cuidados; 

Para o ano particular de 2018  foram definidos os seguintes objetivo assistenciais: 

- Aumentar 1ªs consultas CTH no equivalente a 15% da LEC a set_2017; 

-Transferir 5% das 1ªs consultas não majoradas para 1ªs consultas CTH; 

-Cumprir o índice de consultas subsequentes; 

- Aumentar a atividade cirúrgica no equivalente a 10% da LIC a set_2017; 

-Reduzir os episódios de urgência -3% (urgências evitáveis); 

- Reduzir o internamento médico -2% ( intrenamentso evitáveis). 

 

Foram mantidos os indicadores regionais por forma a dar continuidade e consistência às estratégias de saúde 

associadas. 

Durante este ano realizaram-se diversas reuniões de acompanhamento da execução contratual com enfoque nas 

dimensões da prestação assistencial e económico-financeira. Deu-se ainda continuidade às estratégias de 

internalização de MCDT`s, de afiliação e de ajuda colaborativa entre Instituições hospitalares e de articulação entre 

os diversos níveis de cuidados. 

O resultado do processo de contratualização está espelhado nas taxas de variação face ao período homólogo, por área 

de produção, que se apresentam no quadro abaixo: 
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2. Acordo de Cooperação com as Santas Casas da Misericórdia 

No âmbito dos Acordos de Cooperação, procedeu-se ao acompanhamento da atividade contratada em 2018 ao mesmo 

tempo que se efetivou a validação da produção realizada em 2017. 

No que respeita aos incentivos previstos nos Acordos, procedeu-se igualmente à avaliação do grau de cumprimento 

do objetivos contratados com estas Entidades para efeitos da determinação do índice de desempenho global (IDG), 

para o qual contribuíram os indicadores de 2017 abaixo apresentados: 

 
 

Os montantes contratados relativos aos Acordos de Cooperação de 2017, bem assim como a produção validada e 

respetivos incentivos decorrentes do apuramento do IDG, apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Produção Hospitalar  - ARS 
Norte Realizado 2017 Realizado 2018 % Var.2018 / 2017

Total de Consultas 4.767.038 4.832.437 1,37%
Primeiras Consultas 1.390.456 1.413.766 1,68%
Consultas Subsequentes 3.376.582 3.418.671 1,25%

Atividade Cirurgica 278.650 276.320 -0,84%
Programada Convencional 87.294 83.523 -4,32%
Programada ambulatória 155.482 156.980 0,96%
Urgente 35.874 35.817 -0,16%

Internamento 
N.º Doentes Saídos 31.812 31.189 -1,96%

Urgência 2.149.809 2.158.932 0,42%
Hospital de Dia 476.090 491.433 3,22%
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3. Unidade Regional de Gestão do Acesso (URGA) 

A Unidade Regional de Gestão do Acesso da ARSN criada na sequência da Portaria nº 147/2017 de 27 de abril 

assegurou a monitorização e acompanhamento da produção cirúrgica realizada pelas unidades hospitalares, quer do 

SNS quer do setor convencionado (social e privado), fazendo a validação desta produção de acordo com os requisitos 

previstos no Regulamento SIGIC. 

Procedeu-se à monitorização da evolução dos inscritos para cirurgia nas unidades hospitalares, designadamente dos 

tempos de espera, mediante o envio mensal dos episódios fora do tempo máximo de resposta garantida, sem 

agendamento, com agendamentos irregulares e com GDH de erro.  

Controlou-se os processos de transferência entre instituições de forma a garantir o cumprimento dos protocolos de 

transferência definidos, designadamente no que respeita aos circuitos, acompanhamento e comunicação entre os 

intervenientes. 

Executaram-se transferências de responsabilidade entre hospitais no sentido de aumentar a resposta aos utentes que 

se encontram a aguardar cirurgia. 

Durante este ano, procedeu-se ainda a uma atualização do Aplicativo Web de validação de faturas, desenvolvido já 

em 2014, nomeadamente com a criação de uma nova funcionalidade intitulada “Contabilidade” que surgiu da 

necessidade de rastrear a faturação no âmbito desta produção.  

O valor faturado pelos hospitais de destino ascendeu a 3 342 323,88€ para o período de janeiro a dezembro. 

Abaixo se apresentam as entidades e o valor faturado no período de validação de janeiro a dezembro: 
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Designação Valor 

CASA SAUDE DA BOAVISTA 9 304,89 

CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SS. TRINDADE 20 681,17 

CLINICA PARTICULAR DE BARCELOS 182 719,24 

HOSPITAL DA ARRABIDA 93 156,63 

HOSPITAL DE SANTA MARIA - IPSS 16 126,18 

HOSPITAL PRIVADO DA TROFA, SA 62 194,38 

HOSPOR, HOSPITAIS PORTUGUESES, SA 271 077,86 

INSTITUTO CUF DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, SA 160 886,67 

LUSÍADAS, SA 5 558,32 

SANFIL, CASA DE SAUDE SANTA FILOMENA, SA 6 590,81 

SANTA CASA DA MISERICRDIA RIBA D'AVE 225 225,29 

SANTA CASA DE MISERICORDIA VILA DO CONDE 10 109,55 

SANTA CASA MISERIC. DE POVOA LANHOSO 457 757,94 

SANTA CASA MISERICORDIA DE ESPOSENDE 1 632,70 

SANTA CASA MISERICORDIA FAO 16 866,15 

SANTA CASA MISERICORDIA VILA VERDE 1 673 541,70 

VENERAVEL IRMANDADE DE N. SRA. DA LAPA 122 931,57 

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S. FRANCISCO 5 962,83 

Total Geral 3 342 323,88 

 

 
A 30 de outubro de 2017 o Centro de Contacto SNS implementou uma nova funcionalidade: o atendimento 

“outbound” para os utentes aos quais foi enviada Nota de Transferência ou Vale Cirurgia. O objetivo deste projeto 

reside no reforço da informação ao utente, no cliente empowerment e na agilização do processo de 

cativação/cancelamento das Notas de Transferência e dos Vales Cirurgia. 

Fruto desta implementação a URGA passou a desempenhar um novo papel na comunicação entre utentes e entidades 

prestadoras de cuidados tendo sido realizadas as seguintes ações: 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

ARS/AÇÃO jan-18 fev-18 m ar-18 abr-18 mai-18 se t-18 out-18 nov-18 dez -18 total

Administração Regional de Saúde do Norte

Cancelar NT/VC 424 236 358 423 372 124 1123 934 841 4835
Cancelar NT/VC. Informar HO (cancelar episódio ou integrar cirurgia) 13 6 6 6 2 4 24 25 10 96
Cancelar NT/VC. Informar HO (cancelar episódio por cirurgia já realizada) 5 6 6 7 3 4 17 13 11 72
Cancelar NT/VC. Informar HO (cancelar episódio) 33 21 27 22 13 14 54 42 38 264
Contatar utente para esclarecer 29 21 27 27 18 6 57 40 22 247
Cativar NT/VC (realizar CR) 225 90 159 111 82 38 289 223 163 1380
Verificar morada 31 13 9 6 5 8 28 26 8 134
Verificar entrega CTT 18 22 21 21 16 9 32 13 16 168
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-  
-  
-  

- Relatório de Atividades do  
- Gabinete de Instalações e Equipamentos da ARS Norte , IP 

-  2018 
 
 
 
 
De acordo com os objetivos aquando da apresentação da proposta de orçamento para 2018, foram 

executados os trabalhos lá constantes com as alterações inerentes a factos que sempre ocorrem e que 

são imprevisíveis. 

Pode-se dizer, no entanto, que o objetivo global foi atingido, passando-se descrever as atividades mais 

significativos. 

 

Investimentos MS (Orçamento de Investimento) 

 

Estavam inscritos 29 projetos no Orçamento de Investimento de 2018, sendo 12 projetos com candidatura 

aprovada ao Norte 2020, mais 12 com possibilidade de candidatar ao mesmo programa, mas estando no 

mapeamento como 2.ª prioridade e que não aconteceu, e 5 com apenas fundos nacionais. 

Projetos com fundos comunitários: 

a) US Vilar de Andorinho – Obra concluída e Unidade instalada; 

b) US Batalha – Obra concluída, mas faltando a ligação de infraestruturas e correções de 

anomalias; 

c) US Santiago de Bougado – Obra em curso; 

d) US Baguim do Monte – Unidade de Saúde instalada; 

e) US Campo – Obra concluída faltando a ligação de saneamento; 

f) US Sequeira / Cabreiros – Obra iniciada; 

g) US Nuno Grande – Ligação de infraestruturas concluídas; 

h) US Feira Nova foi tentado transferir a dotação sobrante da obra para a aquisição de 

equipamentos no Norte 2020, o que não foi conseguido; 

i) US Madalena - Obra iniciada; 

j) US Alfena - Obra iniciada; 

k) US Amorosa foi lançado o concurso público; 

l) USF Novo Sentido/US Azevedo Campanhã - Obra iniciada; 

Projetos com fundos apenas nacionais: 

m) USF Ramalde foi concluída a obra de remodelação de edifício para a instalação da USF pelo 

município do Porto, faltando a ligação das infraestruturas; 
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n) US da Lustosa foi concluído o contrato-programa com a autarquia de Lousada para a 

remodelação de uma ex-escola para instalar a unidade de saúde. 

 

 

 

Investimentos (Orçamento de Funcionamentos) 

 

1. Instalação de Gabinetes de Saúde Oral 

• Foram instalados vários gabinetes de saúde oral nos cuidados de saúde oral: UCSP de S. Martinho 

do Campo, UCSP Santa Marta de Penaguião, UCSP Mondim de Bastos, UCSP Ribeira de Pena, 

US Vale de Cambra, USF S. Pedro da Cova, USF Terra Verde e US Barcelinhos. 

 

2. Programa SNS + Proximidade  

• Foram intervencionadas algumas Unidades nos ACES Barcelos/Esposende e Porto Ocidental. 

 

3. Acreditação das USF 

• Foram intervencionadas algumas unidades e elaborados os MAP (medidas de autoproteção) para 

a acreditação de 14 USF. 

 

4. Obras / Serviços vários 

a) Adaptação e remodelação do edifício sede em Barão de Nova Sintra para instalar a DRH desta 

ARS;                 

b) Adaptação da cobertura da US de Barrosas;  

c) Instalação de plataforma elevatória na USF Joane; 

d) Ampliação da US Ribeirão; 

e)  Conservação e remodelação da USF S. Miguel;      

f)   Conservação na cobertura US Lixa;   

g)  Adaptação e remodelação da USF Senhora da Graça; 

h)  Adaptação e remodelação da UCSP Viver Saúde; 

i) Execução de pavimento exterior na US Oliveira do Douro; 

j) Ampliação das instalações na USF S. Felix da Marinha: 

k) Arranjos exteriores e instalação de bancada na USF Nuno Grande; 

l) Remodelação e instalação de elevador na US Moimenta da Beira; 

m)  Adicionais aos contratos de empreitada das US Baguim do Monte, Vilar de Andorinho, Campo 

e Batalha.  

 

5. Climatização que prestam cuidados de saúde 

• Fornecimento e colocação de sistemas de climatização em várias unidades de saúde. 
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6. Implementação de Medidas de Eficiência Energétic a 

• Sempre que possível são adotados sistemas para a poupança de energia (por exemplo lâmpadas 

LED); 

• Monotorização de todos os custos de eletricidade para a detenção de perdas. 

 

 

Conservação (Orçamento de Funcionamento) 

 

• Este Gabinete efetuou diversas pequenas intervenções em edifícios afetos a esta ARS durante o 

ano de 2018, sempre que necessário e solicitado pelos ACES; 

• Foram realizadas manutenções para assegurar o cumprimento das obrigações resultantes de 

contratos de assistência técnica relativamente a equipamentos, e das garantias em vigor, nas 

seguintes áreas: AVAC, ar condicionado, elevadores e outros equipamentos eletromecânicos, 

instalações elétricas e de informática, equipamentos de segurança; 

 

    
 
 
Cuidados Diferenciados 

 

 Cuidados Hospitalares: 

- Emissão de pareceres técnicos relacionados com investimentos a realizar em unidades hospitalares; 

- Emissão de pareceres técnicos relacionados com zonas de proteção de unidades hospitalares no âmbito 

da gestão urbanística de municípios; 

- Representação pela ARS Norte, I.P. na Comissão de Acompanhamento das Revisões dos Planos 

Diretores Municipais da área de atuação; 

- Acompanhamento de obras e elaboração de estudos e pareceres de todas as unidades de saúde da área 

de atuação, cujo apoio foi solicitado. 

 

 

Cuidados Continuados 

 

- Apoio e avaliação técnica de unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados; 

- Colaboração com a Equipa de Coordenação Regional (ECR) na avaliação técnica das novas Unidades 

de Cuidados Continuados; 
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GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO 
 
De entre as várias competências atribuídas a este Gabinete, adiante designado por GJC, cumpre-
nos destacar a emissão de pareceres e prestação de informações sobre questões de natureza 
jurídica, no âmbito da atividade da ARSN,I.P., bem como acompanhar a instrução dos respetivos 
processos administrativos, participar na análise e preparar projetos de diplomas legais relacionados 
com a instituição procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como na elaboração de 
minutas de contratos, protocolos, regulamentos, circulares ou outros documentos de natureza 
normativa que lhe sejam solicitados pelo Conselho Diretivo. 
 
Neste contexto, cabe-lhe emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam 
dirigidos aos órgãos da ARSN.I.P., bem como exposições ou petições respeitantes a atos ou 
procedimentos dos mesmos. 
Assegura ainda a instrução de processos de inquérito ou disciplinares e, de per si, ou em articulação 
com o mandatário judicial constituído, o patrocínio judicial nas ações propostas pela ARSN ou em 
que esta seja demandada. 
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
O Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) é composto por treze profissionais. Nove Técnicos 
Superiores, seis dos quais Juristas e quatro Assistentes Técnicas.  
 
 

 
  RECURSOS HUMANOS 

  Técnicos 
Superiores 

Assistentes 
Técnicos 

Coordenador 1   
GJ 6 2 
GC 2 2 

Total  9 4 
 

 

                                                                                  Quadro nº. 1 
 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ao nível Jurídico  

1. Pareceres e informações 
 
Como atrás descrito a atividade desenvolvida pelo Gabinete Jurídico carateriza-se maioritariamente 
pela elaboração de pareceres e informações e subsequente preparação de ofícios ou comunicações 
de serviço para comunicação ao exterior / origem, a solicitação e por deliberação do Conselho 
Diretivo.  
No que ao ano de 2018 concerne, entraram no GJ quinhentos e trinta e um novos processos que 
originaram a elaboração de informações, pareceres e comunicações conforme se pode verificar no 
quadro 2. 
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                                                                                                                Quadro nº. 2 
 
 
De entre estes números é possível dizer-se – em função do número de processos – que as matérias 
substantivas tratadas nos pareceres e informações e sobre os quais recaiu a análise dos técnicos 
juristas, é representada, na sua maior parte, por processos de: Recursos Humanos, Gestão 
Hospitalar, Protocolos / Acordos / Contratos, Matérias relativas aos ACES/ Centros de Saúde, 
Disciplinares, Processos Judiciais ou relacionados, Indemnizações Cíveis, Concursos, Património, 
Convenções, Aquisições e Empreitadas de Obras Públicas, Acesso a informação, Taxas 
moderadoras, Licenciamentos, Contraordenações, Cuidados Continuados Integrados, Transporte 
de Utentes, Avaliação de Desempenho, Acumulações, Atestados / CITs, Comparticipação de 
Medicamentos, Questões Sindicais e Serviço Nacional de Saúde.  
                                                           
O número de informações eletrónicas aumentou exponencialmente, para em tempo útil, dar resposta 
aos pedidos efetuados, quer, em substituição das comunicações de serviço em papel, para ser mais 
célere a resposta e a receção dos documentos, quer para os serviços internos, quer seja para o 
exterior – como por exemplo, respostas a pedidos de Tribunais e Polícias. 
Verificou-se, ainda, um acréscimo de esforço em resposta às solicitações do Conselho Diretivo e 
ainda de solicitações diversas dos ACES e no âmbito do ACEEP (Acordo Coletivo de Entidade 
Empregadora Publica). 
 

2. Acompanhamento de processos judiciais 
 
Outra das atividades do Gabinete consiste no acompanhamento de processos judiciais, através de 
mandatário constituído ou a constituir. 
Esta atividade é bastante significativa e relevante, pois exige o cumprimento de prazos, a fim de ser 
produzida a peça processual necessária e envolve várias atividades, de entre as quais se salienta: 
elaboração de procurações, reuniões com mandatário, recolha de provas, contacto com os serviços 
de origem dos processos, estudo das questões jurídicas por forma a melhor ser explicitada a posição 
da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. – atos que são repetidos sempre que é 
necessário produzir nova peça processual, ainda que no mesmo processo. 
No ano de 2018 atingiu-se um total de 232 processos, 32 dos quais são processos novos, entrados 
no ano, tendo 9 deles findado, sendo alguns, ainda, passíveis de recurso. 
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                                                                                                                Quadro nº. 3 
 
 
Deste quadro destaca-se o número de processos transitados dos anos anteriores, dos quais menos 
de metade foi movimentada, i.e., foi praticado um qualquer ato em 2018. 
 
A forma de processo mais frequente é a ação administrativa especial, reportando-se à anulação de 
atos administrativos produzidos pelo Conselho Diretivo ou outros dirigentes, e também à prática de 
atos administrativos legalmente devidos (por falta da sua prática em devido tempo ou por as 
pretensões deduzidas terem sido objeto de indeferimento expresso); o número de ações 
administrativas comuns – cuja grande maioria resulta do exercício de direitos de indemnização por 
responsabilidade da Administração – é também significativo, embora tenham aumentado as ações 
de providência cautelar. 
De salientar igualmente o facto das intimações para passagem de certidões ou prestação de 
informações estar a atingir uma percentagem importante; simultaneamente, verifica-se que as 
informações pretendidas pelas certidões são maioritariamente satisfeitas imediatamente após a 
notificação judicial, não tendo dado lugar ao decretamento da intimação pelos tribunais. 

  
3.  Outros Processos 
 

De realçar ainda, o contributo e o desempenho dos profissionais deste Gabinete, no envolvimento 
em Ações de Formação e Grupos de Trabalho, nomeadamente ao nível da Comissão para 
Aceitação de Doações, da Comissão de Ética, Comissão Paritária, Conselho Coordenador de 
Avaliação, Apoio aos RENTEV, Funções de RAI/DPO e revisão de Código de Conduta e vários 
Regulamentos Internos e, revisão de carreiras. 
Sem prescindir, destaque-se, ainda, o contributo dado pelos profissionais deste gabinete, seja na 
instrução de processos de natureza disciplinar (7 de inquérito + 3 disciplinares), ao nível da ARSN 
ou no âmbito Hospitalar, para além do apoio prestado aos instrutores nomeados para este efeito e 
que solicitaram a nossa colaboração.   

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ao nível do Cidadão 
 
1. Pareceres e informações e atendimentos presencia is 
 

O Gabinete Jurídico, engloba também, desde meados de 2012, o Gabinete do Cidadão, passando 
a designar-se como Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC).  A este nível e no cumprimento das 
disposições em vigor no Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações - SGSR/Sim- Cidadão, 
o GJC, dispõe de um horário de atendimento ao público das 09h00-12h30 e das 14h00-16h30.  
Procurando assegurar a satisfação dos utentes e a melhoria contínua da qualidade dos serviços, 
recebe todas as exposições, tratadas informaticamente, através do Sistema de Gestão de 
Sugestões e Reclamações (SGSR)/SIM-Cidadão, sobre sugestões, reclamações 
e elogios/agradecimentos dos utentes dos serviços de saúde e presta-lhes informações sobre os 
seus direitos e deveres.  São ainda recebidas outras reclamações de estabelecimentos de saúde 
do setor privado e social que são reencaminhadas à Entidade Reguladora da Saúde (ERS), bem 
como a serviços da estrutura central da ARS Norte, sempre que abordam matérias referentes aos 
respetivos licenciamentos e/ou convenções, procurando dessa forma corresponder a uma aplicação 
de normas constitucionais que conferem a todo o cidadão o direito de tomar parte na decisão dos 

232 176
24 32

 Nº. Procºs Transitados
outros anos

Transitados de
2017

Iniciados/2018
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assuntos públicos e de apresentar, perante órgãos de soberania ou quaisquer outras autoridades, 
reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos. 
 
Os quadros (4) e (5) ilustram bem a atividade desenvolvida, quer a nível do número de processos 
recebidos, quer ainda no número de atendimentos presenciais e telefónicos. Resta acrescentar que 
dos 1642 processos, 1602 estão já concluídos.  
 
 

    Quadro nº. 4 

 
                                                                                                                           Quadro nº. 5 
 
O GC colaborou ainda em reuniões de trabalho sobre o projeto: 
 
� Projeto da OIM "Promover a Integração através da Equidade em Saúde". 

 
e acompanhou também o “Estudo de monitorização da satisfação dos profissionais e dos utilizadores dos 
cuidados de saúde primários da Região Norte” – [continuação] - acompanhamento dos relatórios de 
satisfação dos utilizadores e dos profissionais dos ACES e das UF da região norte. 
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PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. – 
2018 
 
 
Os trabalhos desenvolvidos pela UACI durante o ano de 2018 consubstanciam-se em: 

 
I. 109 Informações de Gestão (IG)1, podendo englobar Relatórios Long-Form, inerentes a: 

- Processo de Auditoria Interna (PAI); 
- Processo de Auditoria de Seguimento (PAS); 
- Processo de Monitorização (PM); 
- Processo de Apoio à Gestão (PAG); 
- Processo Inquérito (PI); 
- Processo de Acompanhamento (PAc); 
- Análise Processual (AP); 
- Apoio à Polícia Judiciária (A-PJ); 
- Apoio Técnico (AT). 

 
II. 54 Informações de Acompanhamento (IA)2, inerentes a: 

- PAI; PM; PAS; PAG; PAc; A-PJ; AP; Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas (PPRCIC). 

 
 
 

 
 

III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às IG e IA, referem-se, na sua maioria, 

a PAG e PAI3: 

    
 
 

IV. As IG realizadas dizem respeito a 88 processos entrados no ano de 2018, 18 do ano de 2017, 1 do ano 
de 2016 e 2 do ano de 2015. 

 
 

                                                        
1 A Informação de Gestão é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor um resumo do assunto, conclusões e 
propostas de atuação sobre o trabalho desenvolvido, apresentando, maioritariamente, em forma de Relatório Final que segue em 
anexo. 
2 A Informação de acompanhamento é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor qualquer assunto que diga 
respeito a qualquer Processo em curso ou desenvolvido na UACI. 
3 Os “outros” referem-se às IG e IA elaboradas no âmbito da gestão interna desta Unidade (Relatório de Atividades, Plano de 
Atividades, Equipas de Auditorias) e Apoio à Equipa Data Protecttion Officer. 
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V. As IA realizadas dizem respeito a 19 processos entrados no ano de 2018, 28 do ano de 2017, 2 do ano 
de 2016, 3 do ano de 2015 e 2 do ano de 2012. 
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VI. E quanto ao mês de conclusão, as IG e IA distribuem-se percentualmente do seguinte modo: 

  

 
 
 

VII. As IG e IA, quanto à responsabilidade pela sua elaboração ao nível da Equipa da UACI, registam a 
seguinte distribuição percentual4: 

  

 
 
 

VIII. Os processos desenvolvidos pela UACI, no ano de 2018 tiveram diversas origens, sendo as mais 
representativas: as denúncias (incluindo as anónimas), os Serviços Centrais da ARSN,IP e os ACES: 

                                                        
4 Esta análise apenas teve em conta o número de Processos concluídos por profissional da UACI sem considerar a sua complexidade. 
Este fator é importante, na medida em que é fundamental ter em consideração o tempo despendido no processo até à sua conclusão. 
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IX. As entidades visadas5 no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte 
forma, destacando-se os ACES, os Serviços Internos da ARSN,IP e as Entidades Convencionadas. 

   
 
 

  

                                                        
5 Os “outros” referem-se a pedidos da Polícia Judiciária, muitas vezes em segredo de justiça, apoio prestado por esta UACI às 
auditorias da qualidade e relatórios de atividades. 
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X. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto observa-se uma prevalência de 
processos relativos a Apoio à Polícia Judiciária (vários assuntos confidenciais), Gestão dos ACES e 
Prescrição de Medicamentos: 

 
 
 

 

XI. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no 
ano de 2018, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros Serviços da 
ARSN, I.P. e ACES, ou Entidades Externas (nomeadamente IGAS, Hospitais e Ministério Público), 
conforme se observa pelo gráfico abaixo: 

 

XII. Nas tabelas infra, apresentam-se os 109 trabalhos concluídos no ano de 2018  que foram desenvolvidos 
pela UACI: 

 

Data 
Conclusão: Assunto 

04/01/2018 P. 22/16-Pagamento de Ajudas de Custo a profissionais de outras instituições. 
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04/01/2018 P. 95/15-Apoio Técnico-Processo Administrativo Comum. 
05/01/2018 P. 107/17-Alegadas irregularidades em Serviço de uma Unidade Hospitalar. 

08/01/2018 P. 109/17-Alegadas irregularidades no exercício de atividades privadas em acumulação de 
funções, com violação de regime de exclusividade numa Unidade Hospitalar. 

10/01/2018 P. 92/15-Procedimentos de reembolsos de dispositivos médicos aos utentes ostomizados. 

11/01/2018 P. 48/17-Alegadas irregularidades na prescrição de Receitas Médicas e aviamento numa 
Farmácia. 

10/01/2018 P. (adm.) 01/18-Organização/Equipas Auditoras da UACI–2018. 
02/01/2018 P. (adm.) 02/18-Plano de Atividades da UACI-2018. 
12/01/2018 P. 05/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

15/01/2018 P. 07/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Convencionada de 
Medicina Física e de Reabilitação. 

15/01/2018 P. 06/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Convencionada de 
Medicina Física e de Reabilitação. 

24/01/2018 P. 10/18-Apoio Técnico-Processo de Inspeção da IGAS. 

25/01/2018 P. 01/18-Verificação dos Transportes Não Urgentes de Doentes efetuados por Entidade 
Transportadora Convencionada. 

25/01/2018 P. 08/18-Alegadas irregularidades denunciadas sobre Entidade Convencionada de Cuidados 
Continuados Integrados. 

26/01/2018 P. 09/18-Alegadas irregularidades praticadas por Unidade Hospitalar Privada. 
30/01/2018 P. (adm.) 03/18-Relatório de Atividades da UACI de 2017. 
02/02/2018 P. 15/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito. 
02/02/2018 P. 13/18-Alegada acumulação de funções de uma Médico de um Centro de Saúde. 
05/02/2018 P. 02/18-Alegadas irregularidades numa UCSP. 
05/02/2018 P. 96/17-Alegada falsificação de assinatura e de prestação de cuidados–Cheques-dentista. 
14/02/2018 P. 23/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

16/02/2018 P. 26/18-Alegada publicidade enganosa por parte de Entidade Privada de prestação de 
Cuidados de Saúde. 

01/03/2018 P. 29/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar. 
01/03/2018 P. 27/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar. 
01/03/2018 P. 28/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar. 

02/03/2018 P. 25/18-Apoio Técnico–Auditoria Interna aos processos de acumulação de funções dos 
profissionais médicos de uma Unidade Hospitalar. 

19/03/2018 P. (adm.) 06/17-Relatório Final de Execução do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC) da ARSN,I.P. - Serviços Centrais – 2017. 

19/03/2018 P. (adm.) 07/17-Relatório Final de Execução do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC) da ARSN,I.P. - ACES – 2017. 

21/03/2018 P. 33/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
21/03/2018 P. 16/18-Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Incentivos Institucionais às USF. 
03/04/2018 P. 16/18-Alegada corrupção por parte de dirigente de uma Unidade Hospitalar. 
04/04/2018 P. 17/18-Alegadas irregularidades por parte de um DE de um ACES. 

05/04/2018 P. 35/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Centro de Medicina 
Física e de Reabilitação. 

05/04/2018 P. 36/18-Análise Processo da IGAS-Avaliação da Execução e conformidade dos Acordos 
celebrados entre o Ministério da Saúde e uma Santa Casa da Misericórdia. 

09/04/2018 P. 38/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito. 
12/04/2018 P. 102/17-Alegadas irregularidades na gestão do Fundo de Maneio num ACES. 

13/04/2018 P. 31/18-Monitorização da faturação de Entidade Convencionada-Suspeita de atendimento de 
utentes em instalações não convencionadas. 

13/04/2018 P. 14/18-Implementação de Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Guarda e Distribuição 
da Metadona. 

19/04/2018 P. 30/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
26/04/2018 P. 03/18-Alegadas irregularidades praticadas por Médico de um Centro de Saúde. 
26/04/2018 P. 42/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
27/04/2018 P. 18/18-Alegadas irregularidades por parte de um DE de um ACES. 
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30/04/2018 P. 43/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
30/04/2018 P. 04/18-Avaria/Vandalização do Terminal de Registo Biométrico num Centro Saúde. 
30/04/2018 P. 39/18-Alegadas irregularidades na anulação de Recibos de Taxas Moderadoras numa USF. 
07/05/2018 P. 22/18-Avaliação da utilização de equipamentos de Cuidados Respiratórios Domiciliários. 
10/05/2018 P. 105/17-Alegadas irregularidades na gestão dos equipamentos de um Centro de Saúde. 

15/05/2018 P. 37/18-Apoio Técnico–Verificação de exercício de atividade de um Médico de um Centro de 
Saúde em período em que se encontrava de atestado médico. 

21/05/2018 
P. 20/18-Avaliação da existência de utentes em tempo excessivo de permanência em 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados, de Convalescença (UC) e de Média Duração 
(UMDR). 

22/05/2018 93/17-Monitorização do Contrato de Gestão de Parceria Público/Privada–Verificação das 
Especialidades Disponíveis no Serviço de Urgência. 

25/05/2018 P. 24/18-Análise Processo da IGAS. 

28/05/2018 P. 108/17-Verificação dos Transportes Não Urgentes de Doentes efetuados por Entidade 
Transportadora Convencionada a utentes de um ACES. 

28/05/2018 P. 41/18-Apresentação dos resultados obtidos nas Auditorias Internas da Qualidade. 
05/06/2018 P. 40/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito. 
06/06/2018 P. 45/18-Desaparecimento de cheques. 
08/06/2018 P. 44/18-Apoio Técnico–Eventual acumulação de funções de Médica de USF. 
08/06/2018 P. (adm.) 08/17-7ª Edição do PGRCIC da ARSN,I.P.-Serviços Centrais-2018 
08/06/2018 P. 46/18-Alegadas irregularidades na prescrição de Tiras de Glicémia. 

12/06/2018 P. 21/18-Verificação do pagamento de energia elétrica a utentes com prescrição de 
concentrador convencional de oxigenoterapia. 

14/06/2018 P. 50/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
15/06/2018 P. (adm.) 09/17-PGRCIC da ARSN,I.P.–ACES- 2018. 

19/06/2018 P. 52/18-Avaliação da evolução das Prescrições na ARSN,I.P. (2015-2018) de um 
medicamento. 

20/06/2018 P. 49/18-Alegadas irregularidades na realização de Colonoscopias por Entidade 
Convencionada. 

28/06/2018 P. 59/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
29/06/2018 P. 57/18-Procedimento de Controlo na ARSN,I.P.-Subvenções Públicas Concedidas. 

04/07/2018 P. 60/18-Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Aquisição Centralizada dos Bens de 
Consumo pelos ACES. 

09/07/2018 P. 53/18-Alegadas irregularidades- Prescrições com numeração repetida numa Santa Casa da 
Misericórdia. 

10/07/2018 P. 55/18-Monitorização da faturação de Entidade Convencionada-Suspeita de atendimento de 
utentes em instalações não convencionadas. 

13/07/2018 P. 110/17-Alegadas irregularidades praticadas por trabalhadora de um ACES-Dívida de Taxas 
Moderadoras e isenções atribuídas/Competências/Horário praticado. 

16/07/2018 P. 56/18-Alegado acesso indevido a dados informáticos de utentes. 
19/07/2018 P. 54/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

19/07/2018 P. 70/18-Alegado mau atendimento por uma Entidade Transportadora de Doentes Não 
Urgentes. 

31/07/2018 P. 63/18-Alegada falsificação de assinatura e de prestação de cuidados–Cheques-Dentista. 
10/08/2018 P. 48/18-Análise da faturação de requisições furtadas de uma Entidade Convencionada. 

13/08/2018 P. 74/18-Alegado incumprimento de horário das consultas programadas por parte de uma 
Médica de uma ACES. 

13/08/2018 P. 73/18-Alegados favorecimentos na atribuição indevida de grau de incapacidade. 
16/08/2018 P. 32/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Convencionada. 

29/08/2018 
P. 71/18-Auditoria ao cumprimento das disposições legais constantes no D.L. nº 298/2007, de 
22 de agosto, na redação pelo D.L. nº 73/2017, de 21 de junho, em matéria dos horários de 
trabalho da carreira médica nas USF Modelo B. 

10/09/2018 P. 81/18-Apoio Técnico–Eventual exercício de atividade privada por parte de um Médico de 
uma Unidade Hospitalar enquanto beneficia de “licença para assistência a filho”. 

13/09/2018 P. 72/18-Alegado favorecimento a Laboratórios Farmacêuticos por parte de Médicos de uma 
ULS. 
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13/09/2018 P. 83/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

20/09/2018 P. 78/18-Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Pedido de Autorização para utilização de 
carro próprio pelos DE dos ACES. 

20/09/2018 P. 87/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

25/09/2018 
P. 84/18-Auditoria ao cumprimento das disposições legais constantes no D.L. nº 298/2007, de 
22 de agosto, na redação pelo D.L. nº 73/2017, de 21 de junho, em matéria dos horários de 
trabalho dos Enfermeiros e Assistentes Técnicos nas USF Modelo B. 

26/09/2018 P. 82/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Transportadora de Doentes Não 
Urgentes. 

01/10/2018 P. 79/18-Alegada má conduta praticada por uma trabalhadora de um ACES. 
02/10/2018 P. 88/18-Alegadas irregularidades na Atividade Médica numa Unidade Hospitalar. 

11/10/2018 P. 89/18-Análise Processo IGAS-Auditoria ao atendimento no SNS dos grupos vulneráveis e 
de risco (idosos/as) numa Unidade Hospitalar. 

15/10/2018 P. 75/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
19/10/2018 P. 91/18-Alegadas irregularidades na prescrição de Medicamentos. 
22/10/2018 P. 92/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar. 
22/10/2018 P. 93/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar. 

24/10/2018 P. 94/18-Análise Processo da IGAS–Averiguação das circunstâncias de exercício de funções 
de trabalhadora de um ACES. 

30/10/2018 P. (adm.) 04/18-Proposta de alteração ao PGRIC–Identificação dos Riscos de Conflitos de 
Interesses e respetivas Medidas Preventivas da ocorrência dos Riscos. 

07/11/2018 P. 97/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

14/11/2018 P. 11/18-Auditoria Interna: Ação de controlo sobre a contratação pública de bens e/ou serviços 
na ARSN,IP-Unidade Aprovisionamento. 

15/11/2018 P. 68/18-Monitorização da faturação apresentada por Entidade Aderente a Cheque-Dentista. 
21/11/2018 P. 98/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Convencionada. 
30/11/2018 P. 99/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
30/11/2018 P. 100/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
30/11/2018 P. 77/18-Alegadas irregularidades praticadas por Unidade Hospitalar. 
28/12/2018 P. 47/18-Alegado direcionamento de utentes de UCSP para consultório Privado de um Médico. 
27/12/2018 P. 106/18-Denúncia direcionada da ACT. 

18/12/2018 P. 101/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade convencionada de Unidade de 
Medicina Física e de Reabilitação. 

18/12/2018 P. 103/18-Alegadas irregularidades no exercício de atividade em ULS. 
12/12/2018 P. 104/18-Apoio à Polícia Judiciária. 

11/12/2018 P. 80/18-Alegada falsificação dos registos dos atendimentos Médicos e Administrativos numa 
USF. 

07/12/2018 P. 69/18-Monitorização da faturação apresentada por Entidade Aderente a Cheque-Dentista. 
06/12/2018 P. 102/18-Apoio à Polícia Judiciária. 
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