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1. INTRODUÇÃO 

 

A Demonstração Não Financeira do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) respeitante ao ano de 2019 encontra-se 

preconizada no artigo 66.º-B do Código das Sociedades Comerciais e está referenciada no ponto 9.23 do Relatório 

de Atividades e Contas da entidade para o referido ano económico, constituindo parte integrante daquele 

documento. 

 

O presente relatório tem como objetivo e propósito fundamental caraterizar o desempenho e evolução do CHS 

relativamente a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, 

respeito pelos direitos humanos e combate à corrupção e às tentativas de suborno. 
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2. O MODELO EMPRESARIAL DO CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL 

 

O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) é uma entidade pública empresarial que tem por objeto principal a prestação 

de cuidados de saúde especializados no âmbito das responsabilidades e capacidade dos hospitais que o compõem, 

com respeito pela dignidade dos doentes e estimulando o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, 

num quadro de qualidade, eficiência e eficácia organizativa. 

 

O CHS intervém de acordo com as áreas de influência e redes de referenciação, cumprindo os contratos programa 

celebrados, em articulação com as instituições integradas na rede de prestação de cuidados de saúde. 

 

O CHS desenvolve concomitantemente atividades complementares na vertente do ensino pré e pós-graduado, de 

investigação e de formação. A este nível, o CHS submete-se à regulamentação de âmbito nacional que rege os 

processos de ensino-aprendizagem no domínio da saúde, sem prejuízo de se permitir a celebração de contratos 

para efeitos de organização interna, repartição do investimento e compensação dos encargos que forem estipulados 

com instituições de ensino público e privados. 

 

O capital estatutário do CHS é integralmente detido pelo Estado. O regime jurídico, estatutos e princípios e regras 

aplicáveis, encontram-se vertidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

 

2.1. ÓRGÃOS SOCIAIS  

São os seguintes os órgãos sociais do CHS: 

 O Conselho de Administração; 

 O Conselho Fiscal; 

 O Revisor Oficial de Contas e; 

 O Conselho Consultivo. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração em exercício no ano de 2019 foi nomeado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 54/2019, de 28 de fevereiro, publicada no DR, 1ª série, N.º 50, de 12 de março de 2019, a qual reconduziu para 

uma segunda comissão a equipa de gestão infra identificada.  
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A saber: 

Presidente: Manuel Francisco Roque Santos 

Diretor Clínico: Nuno José Fernandes Pinto Fachada 

Enfermeira Diretora: Carla Maria Ferreira Guerreiro da Silva Mendes 

Vogal Executivo: Maria do Rosário Ferreira Fonseca 

Vogal Executivo: Miguel Jorge de Figueiredo Carpinteiro 

 

CONSELHO FISCAL  

Na sequência do Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde de dia 26 de abril de 2018, foi 

nomeado o Conselho Fiscal para o triénio 2018-2020, constituído pelos seguintes elementos:  

Presidente — Maria Leonor Betencourt Silva Dantas Jorge  

Vogal — Renato Felisberto Pinho Marques 

Vogal — José Manuel Gonçalves André 

Vogal Suplente — Anabela Mendes Garcia Barata. 

 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS  

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas BDO & Associados, Lda., SROC foi nomeada através de Despacho 

Conjunto das Finanças e da Saúde, datado de 25 de setembro de 2018.  

 

A referida entidade encontra-se registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o n.º 20161384, 

tendo sido representada num primeiro momento e até ao mês de agosto pelo Paulo Torres Cunha Ferreira e, a partir 

daí, pelo António José Correia de Pina Fonseca, ambos Revisores Oficiais de Contas. 

 

 

2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Centro Hospitalar de Setúbal encontra-se integrado no Serviço Nacional de Saúde e está organizado de acordo 

com as normas e critérios técnicos genéricos definidos pela tutela em função das suas atribuições e áreas de 

atuação específicas.  

 

O Regulamento Interno do CHS que define e norteia a estrutura organizacional da entidade, foi aprovado pelo 

Conselho de Administração em 21 de novembro de 2014, tendo sido objeto de homologação pelo Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em 13 de fevereiro de 2015.  

 

Em termos gráficos, o CHS está organizado da seguinte forma: 
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3. AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO, DESEMPENHO, POSIÇÃO E IMPACTO DAS 

ATIVIDADES NOS VÁRIOS SETORES 
 

O Centro Hospitalar de Setúbal propôs desenvolver um conjunto de ações e respetivas medidas, na esteira 

dos seguintes eixos estratégicos: 

1. Reforma hospitalar; 

2. Melhorar o modelo de prestação de cuidados; 

3. Reforçar a qualidade dos serviços; 

4. Modernizar as instalações e os equipamentos; 

5. Adequar os custos e modelos operacionais ao nível da atividade; 

 

As medidas desenvolvidas para este efeito, tiveram em linha de conta as necessidades de cuidados às 

populações, assegurando concomitantemente a sustentabilidade económico-financeira da entidade, com 

respeito pela qualidade dos cuidados prestados, de acordo com os seguintes vetores: 

 

 Reanalisar a missão, clarificar a atividade e definir áreas de excelência; 

 Rever e aperfeiçoar o modelo organizacional e investir na informatização da área clínica; 

 Assegurar a participação da comunidade e o envolvimento dos profissionais; 

 Promover a qualidade, garantir a acessibilidade, modernizar os equipamentos e as instalações; 

 Reforçar a articulação com as instituições de saúde, de ensino e investigação; 

 Articular e interagir com os cuidados de saúde primários; 

 Adaptar modelo operacional de centros de custo deficitários procurando maior eficiência; 

 Explorar sinergias do centro hospitalar, centralizar funções e delegar competências. 

 

A atividade assistencial observada no CHS no ano de 2019 verificou um aumento do número de doentes saídos 

em contexto de internamento, na ordem dos 4,2%, totalizando 16.074 doentes. A Taxa de Ocupação registada 

no período em apreço ascendeu a 84,7%, traduzindo-se numa Demora Média de cerca de 8,1 dias. 

 

No que respeita ao número de doentes intervencionados, o CHS evidenciou no período em análise a um 

aumento da atividade cirúrgica convencional em cerca de +16,3% (totalizando cerca de 3.158 intervenções). 

Na vertente ambulatória, o CHS intervencionou cerca de 9.297 doentes, registando um aumento de 13,9% face 

ao período homólogo. 
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O ano de 2019 foi igualmente marcado por uma ligeira diminuição do número de atendimentos em contexto de 

Serviço de Urgência, totalizando cerca de 146.936 episódios (correspondentes a uma média de 403 

atendimentos por dia). 

 

No que concerne à atividade realizada em de consulta externa, o CHS registou um crescimento do nível de 

efetivação de consultas médicas em cerca de +1,5% face ao período homólogo (um aumento de cerca de 

3.661 episódios) ascendendo a um total de 250.294 consultas efetivadas.  

 

A taxa de ambulatorização registada no CHS foi de cerca de 74,5%. O rácio de consultas/atendimentos de 

urgência foi de 1,70 e índice de consultas subsequentes ascendeu a 2,22. 

 

No que concerne à vertente operacional, destacam-se os seguintes projetos/ações iniciados e/ou em 

desenvolvimento para prossecução dos objetivos estratégicos definidos:   

 

a) Infraestruturas: 

 Construção de um novo edifício para o Serviço de Urgência; 

 Obras para a centralização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica de Cardiologia 

e no âmbito da Via Verde Coronária; 

 Obras de beneficiação do Serviço de Pneumologia; 

 Continuidade da implementação do projeto POSEUR - eficiência energética no Hospital de São 

Bernardo; 

 Construção da Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD); 

 Centralização dos serviços administrativos do CHS. 
 

 

b) Melhoria da qualidade: 

 Processo de reacreditação do Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E., pelo CHKS – International 

Accreditation Programme for healthcare organisations, em 31 de julho de 2019; 

 Recertificação dos Laboratórios dos serviços de Patologia Clínica, Imunohemoterapia e 

Imunoalergologia pela NP EN ISO 9001:2015, pelo CHKS – International Accreditation Programme 

for healthcare organisations, em 31 de julho de 2019; 

 Auditoria de acompanhamento ao processo de certificação NP EN ISO 9001:2015 dos Serviços 

Farmacêuticos do CHS; 

 Auditorias internas regulares no âmbito da Qualidade e da Segurança do Doente; 



 
 

 

 

Demonstração Não Financeira 

 

 Implementação de medidas corretivas em resposta a queixas dos doentes; 

 Continuação da implementação do Plano de Segurança do Doente para o triénio 2018/2020; 

 Identificação e implementação de medidas corretivas resultantes do sistema implementado no CHS 

para fins de relato de incidentes; 

 Divulgação e análise de normas de orientação Clínica emitidas pela DGS em 2019 e elaboração a 

nível interno em várias áreas da prestação de cuidados; 

 Monitorização de infeções associadas aos cuidados de saúde através dos 4 programas de incidência 

de infeção (HAI-SSI; HAI-UCI; UCIN; INCS);  

 Participação no projeto SINAS – Sistema Nacional de avaliação em Saúde, promovido pela Entidade 

Reguladora da Saúde, o qual tem como propósito avaliar a qualidade dos cuidados de saúde em 

Portugal com base em indicadores de avaliação que permitam obter um rating dos prestadores; 

 Operacionalização do Plano de Formação do CHS para o biénio 2019/2020; 

 Operacionalização da Formação Obrigatória no CHS, no âmbito do programa de acreditação pelo 

CHKS do triénio de 2019 a 2021 - atualização do procedimento FOR.02_Vs0; 

 Apresentação de nova proposta de aquisição de aquisição de plataforma/sistema informático de 

Gestão da Formação (SGF) que permita a gestão de toda a atividade de formação e ensino do CHS 

bem como a formação e-learning, com a organização/atualização do projeto em parceria com o 

Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, para aquisição e implementação no 

SGF/CHS. 

 

c) Sistemas de informação: 

 Desenho da segunda fase da reestruturação da Rede Informática Estruturada (substituição de switchs 

core, implementação de redundância de fibras e implementação de plataforma de monitorização); 

 Continuação do desenvolvimento do Sistema de Informação para a Gestão (SIG) através da 

implementação de novos interfaces e introdução de indicadores adicionais; 

 Continuação da implementação de um sistema de visualização online nos serviços clínicos dos 

resultados de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados no CHS; 

 Continuação da implementação do projeto de alargamento do sistema de transporte de imagens 

médicas a todos os serviços clínicos da entidade (projeto PACS/RIS); 

 Reestruturação do modelo de backups do PACS existente (2 níveis com encriptação); 

 Implementação de Servidor de Interfaces SONHO (Light) em modo virtualizado; 
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 Upgrade da Solução ALERT EDIS para a sua última versão (Servidores, Storage, Workstations e 

Software); 

 Upgrade da Solução SGICM para a sua última versão (Servidores, Storage, Workstations e Software); 

 Upgrade da componente de Storage do Sistema SONHO (Virtualização); 

 Continuação da implementação do Sistema de Gestão de Dispositivos Médicos que cubra toda a 

atividade relacionada com a sua utilização – desde a sua aquisição até ao reporte de informação no 

Web GDH; 

 Conclusão da implementação do sistema de partogramas no Bloco de Partos; 

 Conclusão dos trabalhos de implementação do sistema de informação do Bloco Operatório com 

integração com o SONHO; 

 Substituição de 390 workstations; 

 Consolidação do novo sistema de backups (2 níveis com encriptação) para os Sistemas Virtualizados. 

 

d) Equipamentos: 

 Equipamentos adquiridos ao abrigo da candidatura ao POR Lisboa 2020 denominada – “Plano 

Integrado de aquisição de equipamentos de Tecnologia Avançada CHS - Fase II” 

 Renovação do Equipamento de Tomografia Axial Computorizada (TAC) 

 Microscópio cirúrgico (Serviço de Otorrinolaringologia) 

 Electroconvulsor (Serviço de Psiquiatria) 

 Ecoendoscópio Linear (Serviço de Gastroenterologia) 

 Video Refractrómetro (Serviço de Oftalmologia) 

 Aparelho de Potenciais Evocados (Serviço de Otorrinolaringologia) 

 Cadeiras de Estomatologia 

 Aparelho de Fortalecimento Muscular e Conjunto de Mangas Insufláveis (Serviço de Medicina 

Física e Reabilitação) 

 Monitores Vitais e Central de Monitorização (Serviço de Oncologia) 

 Sonda Eco Cardio Fetal  

 Cistoscópios Flexíveis (Serviço de Urologia) 

 Atualização do Sistema Xcelera (Serviço de Cardiologia) 

 Conjunto de VideoEndoscopia (Serviço de Gastroenterologia) 

 Colunas e marquesas operatórias para o Bloco Operatório  

 Monitores Multiparâmetros (a alocar nas instalações do Hospital Ortopédico Sant’Iago do 

Outão) 

 Monitores Multiparâmetros Neonatais (Unidade de Cuidados Especiais Neonatais) 

 Aparelho para Otoemissões  
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 Perímetro Computorizado  

 1 Broncovideoscópio (Serviço de Pneumologia)  

 1 Videoprocessador de Alta definição (Serviço de Pneumologia) 

 2 Bombas de Água para Ecoendoscopia (Serviço de Gastroenterologia) 

 1 Bomba de CO2 para Ecoendoscopia (Serviço de Gastroenterologia) 

 Actualização/Upgrade do TAC Brilliance 16 Cortes (Serviço de Imagiologia); 

 Equipamentos diversos para projetos em curso (PIIC - UNIICA; Saúde Mental); 

 Upgrade da estação de trabalho do PACS; 

 2 Micrótomos de Minot (Serviço de Anatomia Patológica); 

 Outros equipamentos correntes clínicos e não clínicos. 
 

 

e) Melhoria da organização: 

 

Contexto Externo 

 Desenvolvimento do projeto de reorganização dos cuidados na Península de Setúbal, em 

articulação com o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Hospital Garcia de Orta e a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, visando a reestruturação da rede de urgência da 

região e a reorganização da prestação de cuidados programados; 

 Participação na reorganização da rede de urgência da área metropolitana de Lisboa; 

 Aprofundamento da articulação como Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Arrábida: 

 Atualização dos Protocolos de Referenciação a Consultas de Especialidade; 

 Plano de Contingência Inverno / Gripe; 

 Revisão de protocolos nas áreas de IVG, Colonoscopias e do Protocolo do Pé Diabético; 

 Protocolo consulta multidisciplinar Medicina Física e Reabilitação. 

 
 

 Contexto Interno 

 Área da Consulta Externa 

 Reorganização dos circuitos e procedimentos para melhoria da gestão do atendimento e do 

agendamento na área da Consulta Externa. Neste âmbito, o CHS apresentou candidatura a 

financiamento ao Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública (SAMA), a qual 

foi aprovada; 

 Continuação da implementação do projeto de telerastreio na vertente da dermatologia, em articulação 

com os ACES Arrábida e Arco Ribeirinho, tendo sido posteriormente alargado a todos os 
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Agrupamentos de Centros de Saúde, de acordo com o Sistema Livre de Acesso e Circulação (LAC) 

de Utentes no SNS; 

 

 Área Cirúrgica 

 Na esteira do preconizado na Portaria n.º 147/2017, de 27 de abril, o CHS continua a dar particular 

enforque ao estrito cumprimento do Tempo Máximo de Resposta Garantida (TMRG), reforçando o 

acompanhamento da Lista de Inscritos para Cirurgia de cada serviço através da unidade operativa 

estabelecida no ano anterior – a ULGA (Unidade Local de Gestão de Inscritos). Através dela, o CHS 

veio dar sequência ao acompanhamento e monitorização da atividade do Bloco Operatório, de modo 

a garantir o melhor aproveitamento da capacidade instalada, numa perspetiva de eficiência 

operacional. 

 
 

 Área do Medicamento 

 Participação dos Serviços Farmacêuticos nas várias comissões do CHS, com vista ao uso mais 

racional do medicamento e da sua segurança em termos de circuito; 

 Início da implementação na área da oftalmologia, do projeto de fracionamento e preparação de 

fármacos tendo em vista uma redução significativa dos custos decorrentes da prestação de cuidados; 

 Criação de estruturas para apoio à prescrição e ao uso mais racional do medicamento, como por 

exemplo, a expansão da obrigatoriedade de justificação de todos os antibióticos prescritos no CHS e 

a monitorização dos carbapenemes e quinolonas, de acordo com as orientações nacionais; 

 Aumento da atividade associada à investigação clínica e do número de ensaios clínicos em que os 

Serviços Farmacêuticos participam; 

 Continuação da revisão de diferentes procedimentos e protocolos, tendo em vista a melhoria contínua 

da qualidade no âmbito do processo de recertificação dos Serviços Farmacêuticos; 
 

 

 

 

 

 Área da Gestão do Internamento / Camas 

 Gestão integrada das camas dos serviços; 

 Articulação da capacidade instalada no Hospital de São Bernardo e Hospital Ortopédico Sant’Iago do 

Outão; 

 Articulação com o Centro Hospitalar Barreiro Montijo; 

 Articulação com o Setor Social, em particular com Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
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3.1. QUESTÕES AMBIENTAIS 

Os valores ambientais constituem um aspecto preponderante e norteador da atividade do CHS, em linha com 

o princípio de responsabilidade social associado à gestão dos serviços de saúde – conforme preconizado no 

Código de Ética da instituição.  

 

Esses valores são desenvolvidos ao nível das atividades de promoção de saúde dos colaboradores, dos seus 

doentes, visitantes e acompanhantes, fornecedores, prestadores de serviços e demais utilizadores das 

instalações do CHS. 

 

O processo de acreditação da qualidade do CHKS e demais certificações de vários serviços em particular 

incluem uma componente ambiental, sendo a mesma avaliada aquando das respetivas auditorias de avaliação 

e de recertificação.  

 

Em abril de 2017 o CHS submeteu uma candidatura no âmbito do “Programa Operacional da Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos” (POSEUR) para fins de implementação de um conjunto de medidas em seis 

áreas fulcrais de consumo energético, uma gestão inteligente de energia e a utilização das energias renováveis. 

Este projeto encontra-se à data em fase de execução. 

 

As seis áreas chave na altura identificadas foram as seguintes:  

1. Isolamento térmico das fachadas; 

2. Substituição da iluminação existente nas instalações por tecnologia LED; 

3. Substituição das instalações de AVAC por Unidades de Tratamento de Ar mais eficientes e montagem 

de Variadores de Velocidade; 

4. Revisão do sistema de gestão técnica de AVAC; 

5. Revisão da produção de AQS (água quente sanitária)/ painéis solares térmicos/recuperação de calor 

cogeração; 

6. Produção de energia fotovoltaica (capacidade instalada na ordem dos 257 kVA). 

 

O CHS reconhece a importância da gestão ambiental como uma vertente de atuação fundamental para o 

desenvolvimento sustentável da organização, assumindo desta forma o compromisso de: 

 Implementar boas práticas ambientais nas atividades de prestação de cuidados de saúde; 

 Rever e melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental; 

 Prevenir a poluição; 

 Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outros voluntariamente assumidos; 
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 Influenciar os fornecedores para a importância do cumprimento das boas práticas ambientais, através 

do estabelecimento de critérios de seleção de fornecedores “amigos do ambiente”; 

 Sensibilizar os profissionais, doentes e visitantes para a adoção de boas práticas ambientais, 

nomeadamente o consumo racional de água e de energia. 

 

De forma a garantir uma redução do impacto ambiental, existe um conjunto de boas práticas pelas quais o 

Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) do CHS se rege, nomeadamente nos seguintes sectores: 

 

Água 

 Controlo de consumos 

 Existência de contadores parciais (Subestação – S1, Piso Técnico, Unidade de Trigeração e 

Cozinha) por forma a determinar os maiores consumos e atuar sobre os mesmos; 

 Existência de temporizadores e redutores de caudal aplicados em algumas torneiras, 

estando previsto alargar a outros pontos e, igualmente, aos chuveiros; 

 Existência de autoclismos com sistemas de descarga seletiva e ajustar os volumes de 

descarga de água; 

 Avaliação e eficiência dos produtos aquando da sua aquisição; 

 Verificação da certificação e rotulagem de eficiência hídrica de categoria A, na aquisição de 

dispositivos médicos; 

 Integrar a avaliação do consumo de água e consumo de energia como condições 

preferenciais para fins de escolha. 

 

 Deteção de Fugas 

 Garantia de manutenção preventiva de torneiras, autoclismos, canalizações e uniões, 

passadores, equipamentos de AVAC e cisternas e respetivas reparações; 

 Realização periódica de testes de fuga; 

 Implementação de mecanismos de alerta dos SIE através da linha telefónica de apoio 

existente sempre que se ocorram fugas de água. 

 

 Boas Práticas  

 Efetuar, diariamente, o controlo periódico da qualidade da água, de acordo com os critérios 

de qualidade fixados na legislação; 

 Avaliação periódica por firma certificada para o efeito, análises à água para despiste de 

bactérias, tais como a legionella; 
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 Optimização dos sistemas de rega dos jardins em função da época do ano e das condições 

meteorológicas e privilegiar a rega automática; 

 Racionalização do uso de água na lavagem de pavimentos, janelas, equipamentos e 

veículos; 

 Selecionar espécies autóctones de baixas necessidades hídricas no desenho de jardins e 

colocá-las segundo as suas necessidades de irrigação; 

 Afixar informação de alerta nas enfermarias, relativamente à temperatura da água quente. 

 

Energia  

 Controlo de Consumos 

 Instalação de contadores parciais, de forma a determinar os maiores consumos de forma a 

poder atuar sobre os mesmos; 

 Instalação de mecanismos de manobra seletiva para elevadores, de forma a optimizar as 

suas deslocações e, consequentemente, os consumos daí resultantes. 

 

 Medidas mais eficientes 

 Substituição de lâmpadas de alto consumo energético por lâmpadas de baixo consumo do 

tipo LED, para iluminação de salas, áreas comuns, exterior e lâmpadas cirúrgicas; 

 Pintura das paredes e tetos de cores claras, sendo as que apresentam melhores condições 

de reflexão permitindo, desta forma, restituir uma parte uma parte importante da luz emitida 

pelas lâmpadas; 

 Controlo de horários da iluminação exterior e interior (fotocélulas e reguladores de fluxo 

horário) de acordo com as necessidades e altura do ano; 

 Substituição e requalificação das armaduras; 

 Instalação de painéis solares e fotovoltaicos no âmbito do POSEUR; 

 Controladores de fluxo luminoso em zonas de circulação e gabinetes (já implementados na 

mais recente intervenção de requalificação do Serviço de Cardiologia); 

 Instalação de baterias de condensadores no Quadro Geral de Baixa Tensão (principal) nos 

equipamentos e na maquinaria para evitar a penalização por produção de energia reativa; 

 Instalação de programadores de horários nos quadros elétricos de modo a limitar o consumo 

de energia a um determinado número de horas; 

 Substituição da iluminação exterior de lâmpadas de mercúrio por outras de vapor de sódio. 
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 Medidas mais eficientes para controlo dos sistemas de AVAC 

 Programação dos equipamentos de AVAC em função do horário dos serviços, através da 

Gestão Técnica Centralizada; 

 Programa de manutenção preventiva (limpeza periódica de grelhas e substituição de filtros); 

 Programa de limpeza nas áreas técnicas das unidades hospitalares; 

 Controlo às condições ambientais de locais críticos (Bloco operatório, Bloco de Partos, 

Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos, Serviço de Farmácia, Unidade de Esterilização…); 

 Limpeza e desinfeção de condutas dos equipamentos de AVAC, por firmas certificadas para 

o efeito. 

 

A utilização de sistemas de aquecimento/arrefecimento está diretamente ligada ao isolamento dos 

edifícios pelo que, de forma a reduzir a utilização dos sistemas de AVAC têm sido implementadas as 

seguintes medidas: 

 Substituição de caixilharia e colocação de vidros duplos; 

 Implementação de sistemas que reduzem a exposição solar das superfícies envidraçadas 

(película solar térmica escurecida). 

 

Do mesmo modo, o período em apreço registou a continuação das medidas anteriormente 

implementadas para fins de isolamento térmico em paredes exteriores e cobertura, tais como: 

 Colocação de capoto; 

 Reparação de revestimentos do edifício; 

 Substituição de telas em coberturas. 

 

 Boas Práticas  

 Informação aos profissionais sobre utilização dos sistemas de AVAC (fechar portas e janelas, 

reduzir, a sua utilização em áreas autorizadas, sinalização…); 

 Colocação de cortinas de ar quente nos acessos dos edifícios para reduzir as transferências 

de calor interior – exterior; 

 Evitar acumulação de gelo nos equipamentos de refrigeração; 

 Operacionalização de procedimentos para que nas rondas dos vigilantes, seja verificada a 

iluminação dos serviços; 

 Aproveitamento da luz natural sempre que possível; 

 Sensibilização dos colaboradores e utentes para a importância da utilização racional de 

energia (panfletos e cartazes informativos). 
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Emissões atmosféricas 

 Controlo de Emissões  

A implementação do sistema de Trigeração foi uma medida importante quer na redução de poluição 

atmosférica como na rentabilização do plano de eficiência energética. 

 

Na Central de Trigeração é efectuada a monitorização periódica e controlo de emissões de gases 

anualmente, às caldeiras e motor, conforme regulado no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril e 

Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho e Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, com o posterior envio 

do relatório de autocontrolo para a CCDR até 60 dias após monitorização. É realizada ainda com 

carácter anual, a avaliação e controlo do PRM, ruído e vibração aos equipamentos e ainda tomografia 

a QE, eletrobombas e bombas da central; 

 

Procedeu-se à substituição de compostos CFC por outras soluções mais amigas do ambiente, ou seja, 

com menor impacto na camada de ozono e com menor contribuição para o aquecimento global GWP 

(Global Warming Potential), tais como: HFC (hidrofluorcarbono) como R134A, R404A, R410A, R407C, 

R422A, R422D. 

 

Foram ainda implementadas várias medidas preventivas tais como: 

 Redução gradual do R404A possuidor de um GWP mais elevado, substituindo por R407A ou 

R407F, com menor impacto sobre o aquecimento global, em diversos equipamentos do tipo 

split e na substituição de novos chillers; 

 Assegurar que os técnicos que reparam os frigoríficos e aparelhos de A/C recuperam, de 

acordo com o Ministério do Ambiente e reciclam os gases de modo a que estes não sejam 

libertados para a atmosfera; 

 Controlo de fugas e verificação das mesmas, efetuando manutenção e registos associados; 

 Prossecução das ações de formação na prática e manuseamento de extintores. 

 

 

 

3.2. QUESTÕES SOCIAIS E RELATIVAS AOS TRABALHADORES, À 

IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O CHS tem mantido e valorizado ao longo dos anos uma política que visa garantir a igualdade de oportunidades 

e a não descriminação entre homens e mulheres. 
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Exemplo disso são as duas menções honrosas recebidas no passado por esta Instituição, no âmbito do Prémio 

Igualdade é Qualidade – PIQ 12.ª edição (2016), promovido pela CIG – Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género e a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, as quais distinguiram 

a entidade na categoria “Setor Público”, com menções honrosas nas vertentes: 

 

 Igualdade entre mulheres e homens; 

 Conciliação entre a vida familiar e profissional e na modalidade “Boas práticas empresariais 

no combate à violência doméstica e de género”. 

 

Esta distinção tem como enfoque evidenciar empresas e outras entidades empregadoras detentoras de 

políticas exemplares nas áreas da igualdade entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação 

profissional e da conciliação entre a vida familiar e profissional, bem como com boas práticas que visem a 

prevenção e combate à violência doméstica e de género. 

 

No ano de 2017 o CHS elaborou o Plano de Igualdade, conforme preconizado na Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, o qual veio a formalizar um conjunto de medidas tendo em vista a 

promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens, nomeadamente, nos termos do n.º 2 da referida 

Resolução, “a elaboração de um relatório, a divulgar internamente (...) sobre as remunerações pagas a 

mulheres e homens tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de diferenças injustificadas naquelas 

remunerações”. 

 

Em termos metodológicos, os dados estatísticos utilizados no referido documento, tiveram por base os 

apuramentos estatísticos constantes do Balanço Social do Centro Hospitalar de Setúbal. Nesta medida, a 

diferença salarial entre homens e mulheres foi analisada relativamente à remuneração média e ao ganho 

médio, tendo presente as seguintes variáveis: sexo, idade, nível de habilitação literária e categoria profissional. 

 

O Plano de Igualdade constitui, pois, uma referência para a integração e sedimentação da perspetiva de género 

nos vários domínios dos serviços de saúde da instituição a nível da gestão de recursos, da divulgação de 

informação em saúde e aplicação de boas práticas tendentes a alcançar a efetiva igualdade de tratamento e 

de oportunidades entre homens e mulheres, eliminando descriminações e permitindo a conciliação da vida 

pessoal, familiar e profissional. 

 

Neste contexto, estão evidenciadas no Plano de Igualdade um conjunto de boas práticas das quais se 

destacam as seguintes: 
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 O CHS garante nos seus processos de recrutamento critérios de igualdade e não descriminação em 

função do género, dando cumprimento à legislação em vigor; 

 No âmbito da formação contínua assegura aos seus trabalhadores acesso à formação, 

independentemente do seu género, incentivando os processos de aprendizagem; 

 Na gestão de carreiras e remunerações contempla a igualdade e a não descriminação entre homens 

e mulheres; 

 Sempre que possível, o CHS possibilita aos seus trabalhadores modalidades de horários que 

potenciem a melhor conciliação entre a vida familiar e profissional; 

 O CHS reconhece de igual forma o exercício dos direitos parentais e assistência à família; 

 O CHS promove protocolos com outras entidades e empresas prestadoras de serviços que facilitem 

o quotidiano dos seus colaboradores e respetivo agregado familiar; 

 Promove também atividades da área de desenvolvimento totalmente imparciais e incentiva a 

participação dos seus trabalhadores na participação das mesmas, independentemente do género, 

como por exemplo o concurso de árvores de Natal; 

 Possui um programa de acolhimento e integração totalmente estruturado para novos colaboradores, 

para que estes se sintam devidamente integrados no seu novo local de trabalho; 

 Promove a celebração de dias festivos como o dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Família, Dia da Mulher, 

entre outros; 

 A comunicação interna e externa do CHS tem em atenção as matérias de igualdade do género, assim 

como a linguagem inclusiva. 

 

O referido documento encontra-se à data em fase de atualização para posterior divulgação e publicitação no 

sítio institucional do CHS. 

 

 

Direitos Humanos 

Um dos princípios gerais do Código de Conduta Ética do CHS é o do respeito pelos direitos humanos 

fundamentais, estabelecendo que a entidade assegura o respeito pela dignidade das pessoas e pelos seus 

direitos. 

 

Às repercussões deste princípio reportam-se “a proteção da confidencialidade, o consentimento livre e 

esclarecido, a liberdade de aceitar ou recusar participar em estudos clínicos, a proteção dos dados pessoais e 

da informação em saúde, entre outros. 
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A proteção dos direitos das pessoas, princípio orientador das decisões, aplica-se a clientes e colaboradores, 

designadamente pela ausência de discriminação nas relações profissionais e laborais, pela promoção de um 

clima de confiança e de colaboração com os colegas e a não tolerância de qualquer comportamento 

discriminatório, ofensivo ou desvalorizante.” 

 

 

Combate à corrupção e às tentativas de suborno 

O CHS tem implementado um conjunto de mecanismos e instrumentos que permitem detetar, avaliar e mitigar 

o risco de gestão, corrupção, suborno e infrações conexas e conflitos de interesses, destacando-se os 

seguintes: 

 O Regulamento Interno do Centro Hospitalar de Setúbal; 

 O Código de Conduta Ética; 

 O Regulamento para Comunicação de Irregularidades, aprovado pelo Conselho de Administração em 

11 de Março de 2015 e disponível na intranet e no sitio institucional do CHS em http://www.chs.min-

saude.pt/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/Regulamento-de-Irregularidades-do-CHS.pdf. 

 

No referido regulamento, encontram-se vertidos os canais de comunicação para fins de acesso e 

reporte de situações indiciadoras de: 

 Violação de princípios e disposições legais, regulamentares ou deontológicas, por parte de 

colaboradores da entidade;  

 Situações de dano, desvio ou de abuso relacionados com o património do CHS ou dos seus 

utentes;  

 Atos geradores de prejuízo à reputação e ao bom nome da organização; 

 

 O Serviço de Auditoria Interna foi formalmente constituído no passado dia 2 de fevereiro de 2015. 

Sobre ele, impende a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios 

contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da organização. O Serviço de Auditoria Interna é composto em termos de recursos 

humanos pelo Auditor Interno, o qual assume as funções de coordenação e de caráter operacional; 

 O Processo de Acreditação pela CHKS – Caspe Healthcare Knowledge Systems; 

 Manuais de procedimentos setoriais, entre outros. 

 

Avulta-se ainda o facto de, e a par dos mecanismos acima identificados, a existência na organização de um 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o qual constitui um elemento fundamental de 
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suporte ao planeamento estratégico e tomada de decisão (acessível em http://www.chs.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/5/2018/02/plano_gestao_riscos_corrupcao_2013.pdf). O documento em apreço é 

anualmente objeto de revisão, dando origem ao relatório anual de execução.  

 

As áreas de risco atualmente abrangidas são as infra identificadas, agrupadas por serviços, estando 

identificados os riscos, a probabilidade de ocorrência e respetivas medidas preventivas. 

 

 Serviço de Aprovisionamento e Logística; 

 Serviço de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos; 

 Serviço de Gestão de Doentes; 

 Serviço de Instalações e Equipamentos; 

 Serviço de Gestão e Controlo Financeiro e Contencioso; 

 Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. 

 

A edição respeitante ao ano de 2019 encontra-se acessível em http://www.chs.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/5/2020/05/PGRCIC-Relatorio-de-Execucao-2019.pdf . 

 

Na vertente externa, o CHS encontra-se sujeito aos controlos efetuados quer pela tutela, quer pelas entidades 

inspetivas e de auditoria competentes, designadamente o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral das Atividades 

em Saúde e Inspeção-Geral das Finanças. 

  

O CHS dispõe de um sítio institucional na internet com o endereço web www.chs.min-saude.pt, onde se 

encontra publicitado um conjunto de informações de caráter institucional – designadamente a identificação da 

instituição, missão e valores, estatutos e regulamentos, informação relativa aos titulares dos órgãos sociais e 

documentos de prestação de contas anuais aprovados, entre outros. Adicionalmente, o CHS tem disponíveis 

várias páginas eletrónicas dedicadas à instituição, entre as quais se destaca o Portal do SNS1 e a Direção-

Geral do Tesouro e Finanças2. 

 

Na vertente interna do acompanhamento da atividade operacional e da execução económica e financeira, o 

CHS produz periodicamente um conjunto de relatórios e documentos de monitorização, dos quais destacamos 

os seguintes: 

                                                
1  Hiperligação acessível em https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-de-setubal-epe/ 

2 Hiperligação acessível em http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-de-setubal-epe 
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 RADEF – Relatório Analítico da Atividade Assistencial e Desempenho Económico-Financeiro, 

compilado pelo Serviço de Gestão de Controlo Financeiro e Contencioso (SGCFC), de periodicidade 

mensal; 

 REF – Relatório de Execução Financeira, elaborado trimestralmente pelo Serviço de Auditoria Interna 

e validado pelo Revisor Oficial de Contas da entidade, nos termos preconizados pelo Despacho n.º 

7709-B/2016, de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde; 

 Indicadores para a Gestão – Relatório elaborado mensalmente pelo Serviço de Planeamento e Apoio 

de Gestão (SPAG) e subordinado a um conjunto de indicadores de caráter operacional e financeiro. 

 


