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MENSAGEM DO CONSELHO DIRETIVO  

 

 ano de 2018 caracterizou-se pela mudança do Conselho Diretivo do CMRRC-RP. O atual Conselho 

tomou posse a 13 de julho, por nomeação do Conselho de Ministros – Resolução nº 97/2018 de 12 de julho 

2018, publicada no Diário da República nº 139 I série a 20 de julho de 2018. 

O que nos motivou a aceitar a enorme responsabilidade e difícil tarefa foi o que manifestámos a todos os 

colaboradores logo após o início de funções: 

Queremos garantir-vos que ao tomarmos em mãos o “nosso” Centro de Reabilitação o que nos move e motiva 

é o desejo, a vontade e a firme determinação de procurar os caminhos que possibilitem mais e melhores 

cuidados de reabilitação aos doentes que tratamos e servimos, num ambiente em que a satisfação do 

trabalho diário e os resultados que, estamos certos, alcançaremos, tragam a todos a satisfação, a realização 

pessoal e profissional e o orgulho de pertencer a esta grande equipa onde cada doente é o nosso “capitão”. 

As pessoas que tratamos merecem e exigem o melhor de cada um de nós. Concorrer para a reconstrução das 

suas vidas, das suas famílias e das suas comunidades é o nosso propósito, a nossa tarefa, maximizando o 

potencial de reabilitação e a promoção da maior autonomia  e funcionalidade com condições de pleno 

exercício da sua cidadania. 

Determinados, iniciámos o diagnóstico da situação do CMRRC, constatando enormes desajustamentos, 

constrangimentos e carências, muitos  comuns a outras unidades hospitalares, outros específicos da 

Instituição e sobre os quais nos debruçámos encetando um plano de ação com efeitos a curto e médio prazo. 

Os projetos em curso serão desenvolvidos com os ajustamentos necessários à nova dinâmica.  

Novos projetos e investimentos são fulcrais para a modernização e reabilitação estrutural do CMRRC, tendo 

sido já submetidas candidaturas a fundos estruturais no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, excelente oportunidade para melhoria dos níveis de eficiência energética com 

redução de custos de exploração e utilização mais racional de recursos.  

 

O 
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Também no âmbito do Sistema de Apoios á Modernização Administrativa submetemos candidatura que 

permitirá atualizar e valorizar a área de sistemas de informação e comunicação interna e externa. 

O desenvolvimento e afirmação da Medicina de Reabilitação é um desígnio de que não abdicamos.  

A especificidade e transversalidade da Medicina de Reabilitação, com o conhecido perfil demográfico e 

nosológico atual da nossa população, torna esta especialidade médica um fator decisivo para a  Saúde dos 

cidadãos e determinante na qualidade dos anos de vida com saúde das pessoas portadoras de qualquer 

limitação funcional motora ou cognitiva. 

 A criação do (novo) grupo hospitalar dos centros de reabilitação veio criar um espaço privilegiado de 

diálogo abrindo uma oportunidade excecional de colaboração entre os 3 centros de Medicina de Reabilitação 

para o desenvolvimento e progresso dos cuidados de saúde em reabilitação, com criação de valor para os 

cidadãos e fortalecendo o SNS. 

Este relatório incorpora dados dos dois períodos de direção  e procuraremos refletir a atividade 

desenvolvida pelos dois órgãos de gestão com responsabilidades no ano de 2018.  

As linhas de ação traçadas para este meio ano à nossa frente foram-no já com os olhos postos nos anos 

seguintes, com a aspiração de poder cumprir e responder com qualidade e segurança às necessidades das 

pessoas que tratamos no respeito integral dos valores do SNS. 

 

 

 

 

 



 

 
APRESENTAÇÃO 

 

CMRRC-RP 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 13 

 

APRESENTAÇÃO 

O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro foi criado pelo decreto-Lei nº203/96 de 23 de 

Outubro como “pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e financeira”, 

assumindo a “herança” do Hospital Colónia  Rovisco Pais.  

 
O CMRRC está instalado numa área rural, na freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede com cerca de 140 

hectares onde se encontram distribuídos os vários edifícios que o integram e que têm vindo a  ser 

recuperados. 

 
Foi o primeiro Centro Especializado de Medicina de Reabilitação do SNS e em  2002 iniciou a sua atividade 

assistencial, inicialmente com 15 camas, alargando a sua capacidade para 30 camas no ano seguinte. Em 

2005 recupera um dos antigos núcleos habitacionais da leprosaria e instala 16 habitações adaptadas para 

pessoas portadoras de limitação funcional, destinadas a domicílio de transição, ensino e treino de 

cuidadores, uma delas robotizada fruto de um projeto de investigação em parceria com a Universidade de 

Aveiro. 

 
Um outro edifício é também recuperado destinado à instalação de uma Unidade de Investigação e 

Tratamento de Lesões Medulares. 

 
Atualmente dispõe de 80 camas distribuídas por dois Serviços (Reabilitação Geral de Adultos e Lesões 

Vertebro Medulares), um edifício destinado a Consulta Externa, serviços de apoio clínico e unidade 

terapêutica com setor de ginásio terapêutico, piscina terapêutica, pavilhão para desporto adaptado e outros 

serviços de apoio. 

 
Prevê-se o aumento da capacidade - mais 60 camas -  com a execução de projeto de recuperação do antigo 

hospital que se espera possa ficar concluído em 2021. 

 
Mantém internamento de ex-hansenianos, atualmente com 6 camas. 

 
Tem ainda no seu universo uma Unidade de Cuidados de Convalescença com 60 camas que gere  com as 

normas estabelecidas em Acordo com a RNCCI e ARSCentro, vocacionada para o tratamento de doentes 

vítimas de AVC e patologia orto-traumatológica. 

 
O CMRRC  tem como área geográfica de influência direta a região de saúde da Região Centro que corresponde 

aos Distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, articulando-se de forma 

complementar com todos os hospitais e unidades de saúde da Região Centro no quadro da Rede Nacional de 

Especialidade Hospitalar e de Referenciação de Medicina Física e de Reabilitação, podendo ainda prestar 

cuidados à população de outras regiões do país desde que tenha capacidade disponível e não ocorram listas 

de espera. 
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MISSÃO  

A Missão do Centro é prestar, na sua área de influência, cuidados diferenciados de reabilitação em 

regime de internamento e ambulatório, a  pessoas portadoras de limitação funcional através da prestação 

de cuidados diferenciados e completos de reabilitação com carácter exemplar e compreensivo, de forma 

intensiva e interdisciplinar, maximizando o potencial de reabilitação de cada doente no seu contexto 

individual, familiar, ambiental e cultural, repondo as suas competências para o pleno exercício da 

cidadania e contribuindo para a obtenção de ganhos em saúde. Trabalhar de forma socialmente 

responsável para promover a eficácia clínica e a eficiência na utilização dos recursos. 

 

O CMRRC tem funções apropriadas de ensino e de investigação visando otimizar a prestação do serviço 

e promover o avanço do conhecimento na área da Medicina de Reabilitação num ambiente que propicie 

a formação contínua e a inovação. 

 

 

VISÃO  

Ser uma Unidade exemplar no tratamento reabilitador, “primus inter pares”, referência nacional e 

internacional na qualidade da prestação de serviços, reforçando o desempenho do Serviço Nacional de 

Saúde. 

 

Ser uma Unidade em actualização permanente ao melhor estado da arte – promover as condições para que 

todos possam desempenhar com eficiência a sua missão. 

Ser uma Unidade de vanguarda na investigação clínica e formação em Reabilitação, polo de desenvolvimento 

e conhecimento. 

 

Ser uma Unidade de liderança na requalificação e distribuição dos recursos em Reabilitação, na Região e no 

País, envolvendo todos os sectores interessados, na promoção de uma gestão racional e de uma articulação 

eficaz para o equilíbrio, eficiência e equidade nos cuidados de saúde. 
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VALORES  

 

1. Inovação para servir melhor, procurando estar um passo à frente das necessidades das pessoas 

servidas, estimulando a investigação e a participação de todos os colaboradores no desenvolvimento de 

soluções inovadoras de valor acrescentado. Promover a acessibilidade e equidade em todos os serviços 

prestados. 

 

2. Cada doente faz parte integrante da equipa de reabilitação, participando como tal no planeamento, 

execução, melhoria e continuidade de cuidados. O doente e a sua família como elementos nucleares da 

atividade desenvolvida e seu progressivo e esclarecido “enpowerment”. 

 

3.  Relações personalizadas, baseadas no conhecimento profundo das necessidades singulares de cada 

pessoa tratada, de forma a oferecer o serviço adequado, com respeito e humanização. 

 

4. A excelência como compromisso (rigor, conhecimento e empenho) é o propósito diário de todos os 

seus colaboradores de forma a superar as expectativas das pessoas servidas e a respeitar os compromissos 

assumidos, oferecendo cuidados e serviço de nível superior. 

 

5. O comportamento ético, base para a confiança pública, advogando os mais elevados princípios de 

conduta em todas as ações e decisões. 

 

6. Transparência e responsabilização, pela prática de uma comunicação aberta, a partir do 

compromisso e responsabilização pelos resultados assumidos. 

 

7. Garantir processos de melhoria contínua de qualidade contribuindo para a obtenção de ganhos em 

saúde e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
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ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 

Instituição:  Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais 

NIF: 503 767 336 

Endereço: Quinta da Fonte Quente - 3064-908 Tocha 

 

ORGÃOS SOCIAIS 

 

CONSELHO DIRETIVO  

 Margarida Sizenando Pais Ribeiro da Cunha – Presidente e Diretora Clínica 

 Luís Filipe Picoa Pratas – Enfermeiro Diretor e Vogal Executivo 

 António João Paredes – Vogal Executivo 

 

Fiscal único (aguarda nomeação) 

 

Conselho Consultivo : Nomeado por despacho nº 13562-A72014 

 

 Presidente: professor Doutro Júlio Domingos Pedrosa Luz de Jesus 
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ORGANOGRAMA
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PRINCIPAIS LINHAS DE AÇÃO 

I - Proposta de criação de um grupo hospitalar específico para os centros de reabilitação do SNS, 

com regulamentação, modelo de financiamento e de atividade homogéneos. 

 

II - Elaboração de novo Regulamento Interno 

 

III Governação Clínica 

• Implementação de modelo de atividade atualizado de acordo com as guidelines e standards 

de qualidade assistencial reconhecidos nacional e internacionalmente 

• Implementação de indicadores de qualidade 

• Elaboração de normas e procedimentos internos  

• Gestão das listas de espera 

• Gestão de atribuição de produtos de apoio 

• Racionalização da utilização do medicamento 

• Elaboração de Plano de Segurança Interno 

• Criação do Centro de Investigação Clínica e promoção da atividade de investigação e 

desenvolvimento 

• Realização de auditorias internas e promoção de cultura de registos com fiabilidade 

• Melhoria dos procedimentos de gestão de risco, registo e análise de ocorrências e 

incidentes relacionados com a segurança dos doentes. 

• Implementação dos procedimentos de controlo e monitorização de infeção – PPCIRA 

• Implementação de procedimentos de prevenção de quedas e úlceras de pressão. 

 

IV Atividade Assistencial 

• Rentabilização da capacidade instalada. 

• Implementação de métricas de resultados clínicos e funcionais. 

• Melhoria do registo e codificação de diagnóstico. 

• Aumento do horário disponível em terapias. 

• Aumento do período de permanência dos médicos fisiatras em horário de terapias. 

• Ampliação da capacidade – obra projectada. 

• Melhoria do circuito de referenciação. 

• Melhoria da articulação com os hospitais referenciadores. 

• Melhoria da articulação com cuidados de saúde primários. 

• Aumento do número de doentes tratados. 

• Diminuição da demora média. 

• Dinamização da área de Desporto Adaptado. 
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V Recursos Humanos 

• Finalização do programa de regularização dos trabalhadores com vínculo precário. 

• Reorganização e rentabilização dos recursos humanos existentes. 

• Implementação de medidas com vista a recrutamento de novos colaboradores, 

designadamente técnicos de diagnóstico e terapêutica da área da reabilitação 

. 

 

VI Controlo Interno e Informação de Gestão 

• Melhoria do reporte interno ao Conselho Diretivo 

• Implementação do diálogo inter-departamental. 

• Promoção de formação para auditores internos 

• Promoção da melhoria de competências e responsabilização funcional 

 

VII Sistemas de Informação 

• Levantamento de necessidades estruturais  e de renovação de equipamentos  

• Implementação de Intranet 

• Melhoria da cobertura de rede wi-fi  

• Atualização dos Sistemas de Informação 

• Execução do projeto no âmbito da candidatura SAMA I 

• Implementação de projeto de criação de um Sistema Integrado de Apoio à Reabilitação 

 

VII Estruturas e equipamentos 

• Execução da obra de ampliação da capacidade. 

• Levantamento das necessidades de reabilitação dos edifícios do “campus hospitalar” 

• Instalação harmonizada dos Serviços Administrativos  

• Instalação dos Serviços Farmacêuticos em condições apropriadas 

• Recuperação das moradias do “bairro de funcionários” 

• Processo de venda de imoveis. 

• Revisão dos equipamentos médicos e terapêuticos e adequação às necessidades 
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ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

Os quadros abaixo apresentam os dados da atividade assistencial global de 2018 e a sua repartição pelos 

dois períodos de gestão.  

Verifica-se que, a produção em termos absolutos, diminui ligeiramente no segundo período de gestão. Há 

que ter em conta circunstâncias imprevistas durante este período. O número de médicos, enfermeiros e 

outros técnicos de saúde em atividade foi menor por ausências prolongadas (licenças de parentalidade, 

gravidez de risco, licença sem vencimento de longa duração, mobilidade parcial); a passagem do ciclone 

“Leslie” causou estragos devastadores o que obrigou a encerrar camas. No entanto, foi não só possível 

manter uma taxa de ocupação global razoável, como se verifica o aumento do número de doentes 

tratados por médico, bem como o número de consultas por médico o que demonstra a melhoria da 

eficiência dos serviços. 

Acresce que houve também uma diminuição nas referenciações para internamento. 

Por outro lado, ajustados os planos terapêuticos, a maior disponibilidade das terapias e o processo de 

atribuição de produtos de apoio, foi possível diminuir a demora média, contribuindo para maior 

flexibilidade na utilização da capacidade instalada no internamento. 

Movimento Assistencial 2018  

Quadro 1 

Internamento (dias de internamento doentes 

tratados)
45.035 24.256 19.408 43.664 -1.371 97%

Medicina Física e Reabilitação 23.500 12.153 9.159 21.312 -2.188 91%

Doentes de Hansen Inactivos sob Vigilância 2.920 1.509 1.347 2.856 -64 98%

Unidade Convalescença 18.615 10.594 8.902 19.496 881 105%

Consulta Externa (nº de Consultas)

Medicina Física e Reabilitação: 4.940 2.757 2.221 4.978 38 101%

  Primeiras Consultas 2.140 1.100 1.051 2.151 11 101%

  Consultas Subsequentes 2.800 1.657 1.170 2.827 27 101%

  % Primeiras consultas no total de 

Consultas Médicas
43,32% 39,90% 47,32% 43,21% -0,11% 99,7%

N.º  Tratamentos de Fisioterapia

Realizados no Hospital:

  - Simples: 348.000 303.681 -44.319 87%

  Internamento 300.000 271.624 -28.376 91%

  Consulta Externa 48.000 32.057 -15.943 67%

  - Ponderados: 600.000 529.639 -70.361 88%

Quantidade 

Realizada
 Produção

Quantidade 

Prevista

Variação 

Quantidade

Taxa de 

Execução
1.º Período 2.º Período 
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Destino dos Doentes Medicina Física e de Reabilitação após Alta – dados globais  

Quadro 2 

Medicina Física e de Reabilitação Geral (dados globais) Masc. Fem. Total

Domicilo com e sem Cuidados Domiciliários 53 139 192

Instituições - Unidade de Cuidados Continuados e Lares 13 28 41

Outro Hospital 7 30 37

TOTAL 73 197 270
 

Gráfico 1 
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ACESSO 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

O Quadro abaixo descreve os métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da 

confidencialidade da informação respeitante aos utentes, nos termos da legislação em vigor. 

Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

O acesso a dados dos utentes, nos sistemas de informação do CMRRC, é restrito e diferenciado para 

cada utilizador, a quem são atribuídas credenciais pessoais, que o identificam inequivocamente e 

definem, em cada sistema individualmente, o perfil e dados a que tem acesso. 

Os sistemas do CMRRC encontram-se organizados em rede, cuja troca de dados com o exterior é 

restringida por firewall, encontrando-se adicionalmente integrados dentro da Rede Interna da 

Saúde (RIS) possuidora, por sua vez de controlos próprios de tráfego de dados. 

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO 

O Quadro abaixo descreve outros aspetos de regulação, organização e controlo interno com reflexo 

no acesso a cuidados de saúde. 

 Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO Sim Não 
Refª e/ou 

Observações 

1.1 O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as estruturas responsáveis pelo 
acesso a cuidados de saúde? X   

1.2.Os Planos e Relatórios de Atividades incluem pontos relacionados com a matéria do 
acesso? X   

1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade instalada/rentabilização 
dos recursos materiais e humanos disponíveis, designadamente ao nível das consultas e 
outras áreas de cuidados dos centros de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco 
Operatório (quando aplicável)?  

X   

1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de Sectores/Serviços fundamentais e/ou com 
afinidade temática com o acesso (gestão de doentes, Serviço Social, Gabinete do Cidadão, Serviços 
Financeiros/Contratualização) 

1. CMRRC_Critérios_Admissão e Alta 

2. CMRRC_Critérios_Prioridade_Internamento 

3. CMRRC_Critérios_Prioridade_Consulta Externa 

4. CMRRC_Critérios_Prioridade_Tratamento Ambulatório 
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ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE 

No enquadramento da Missão do CMRRC, é nosso objetivo reforçar o desempenho no vasto 

conjunto de tratamentos especializados e diferenciados que o CMRRC-RP assegura às pessoas 

servidas – tanto ao nível do acesso em regime de ambulatório, como em regime de internamento. 

O CMRRC-RP prossegue, desse modo, um caminho pelo desenvolvimento de setores específicos da 

Medicina Física e de Reabilitação, com objetivos de melhoria contínua na prestação de cuidados de 

saúde na sua área específica.  

Além da aposta clara e constante na inovação e qualidade na prestação de cuidados, é objetivo do 

CMRRC-RP adequar a atual oferta de cuidados às necessidades da população, o que passará pelo 

aumento do n.º de camas de reabilitação disponíveis, por forma a dar resposta com 

sustentabilidade à procura crescente de cuidados de Saúde em Reabilitação, fruto das alterações 

demográficas (envelhecimento da população com consequente aumento da prevalência das 

doenças crónicas) e dos avanços da Medicina que permite a sobrevivência de situações traumáticas, 

cirúrgicas e médicas graves, mas muitas vezes com graves consequências sobre a funcionalidade e 

autonomia. 
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Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta 
garantidos (TRG) da entidade e tempos de resposta (TR) do CMRRC-RP em  

2018 

Quadro 3 

Nível de Acesso                                                       

e Tipo de Cuidados 
TMRG 

TRG da            

Entidade 

TR da            

Entidade               

Ano 2018 

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde  

   De realização “muito 

prioritária” de acordo com a 

avaliação em triagem 

hospitalar

30 (trinta) dias a partir do 

registo do pedido da consulta 

no sistema informático CTH 

pelo médico assistente do 

centro de saúde 

30 dias 13,1 dias 

   De realização “prioritária” de 

acordo com a avaliação em 

triagem hospitalar

60 (sessenta) dias a partir do 

registo do pedido da consulta 

no sistema informático CTH 

pelo médico assistente do 

centro de saúde 

60 dias 16,1 dias 

   De realização com prioridade 

“normal” de acordo com a 

avaliação em triagem 

hospitalar

150 (cento e cinquenta) dias a 

partir do registo do pedido da 

consulta no sistema 

informático CTH pelo médico 

assistente do centro de saúde 

150 dias 19,9 Dias  

Nota: Média geral do TR da Entidade - 47 Dias. 

(Lei nº 14/2014 de 21 de Março e Portaria nº1529/2008, de 26 de Dezembro) 
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CONSULTA EXTERNA 

Nestes Quadros são apresentação os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), regulados 

pela Lei nº 14/2014 de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº44/2017, de 20 de abril e pela 

Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, assim como a os Tempos de Resposta Garantidos (TRG) 

determinados para o CMRRC-RP e Tempos de Resposta (TR) efetivos praticados pelo CMRRC-RP 

em 2018. 

Quadro 4 

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelas unidades funcionais do ACES 

Muito prioritária 30 dias 30 Dias 13,1 Dias 

Prioritária 60 dias 60 Dias 16,1 Dias 

Prioridade «normal» 150 dias 150 Dias 19,9 Dias 

 

Número total de consultas externas por valência, em 2018 

Quadro 5 

Valência 2016 2017 2018 
Δ 2017/2018 Δ 2016/2018 

Valor
i
 %

ii
 Valor

iii
 %

iv
 

Medicina Física e de Reabilitação 4.265 5.160 4.978 -182 -3,52% +713 16,72% 

Total Entidade 4848 5920 5508 -112 +11,7 +660 +7,63% 

 

Número total de primeiras consultas externas por valência, em 2018 

Quadro 6 

Valência 2016 2017 2018 
Δ 2017/2018 Δ 2016/2018 

Valor
v
 %

vi
 Valor

vii
 %

viii
 

Medicina Física e de Reabilitação 1.860 2.171 2.151 -20 -0,92% 291 15,65% 

Total Entidade 
2.346 2.395 2.423 -20 +20,51% +77 -40.32% 
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Pedidos a aguardar de primeiras consultas de especialidade hospitalar via SI 
CTH, a 31.12.2017 e 31.12.2018 

Quadro 7 

Especialidade 

Pedidos a aguardar consulta 
Tempo médio dos pedidos pedidos 

a aguardar (dias) 
Tempo máximo dos pedidos a 

aguardar (dias) 

2017 2018 Δ 2017/ 2018 2017 2018 
Δ 2017/ 

2018 
2017 2018 Δ 2017/ 2018 

Medicina 
Física e de 
Reabilitação 

50 12 -38 32,8 47,4 14,6 382 194 -188 

Total 
Entidade 

50 12 -38 32,8 47,4 14,6 382 194 -188 

 

Número total de consultas de especialidade hospitalar realizadas via SI CTH, 
em 2017 e 2018 

Quadro 8 

Especialidade 

Total Consultas Consultas realizadas fora TMRG Tempo médio de Resposta (dias) 

2017 2018 
Δ 2017/ 

2018 
2017 2018 

Δ 2017/ 
2018 

2017 2018 
Δ 2017/ 

2018 

Medicina 
Física e de 
Reabilitação 

1.042 935 -107 2 1 -1 41,7 19,3 -22,4 

Total 
Entidade 

1.042 935 -107 2 1 -1 41,7 19,3 -22,4 

 

Primeiras consultas de especialidade hospitalar realizadas via SI CTH, em 
2017 e 2018 

Quadro 9 

Especialidade 

Consultas P3 TE≤30 dias Consultas P2 TE≤60 dias Consultas P1 TE≤150 dias 

2017 2018 Δ 2017/ 2018 2017 2018 Δ 2017/ 2018 2017 2018 Δ 2017/ 2018 

Medicina Física e de 
Reabilitação 

25 19 -6 119 102 -17 898 814 -84 

Total Entidade 25 19 -6 119 102 -17 898 814 -84 

Legenda: 

P1 – Prioridade Clínica Normal; P2 – Prioridade Clínica Prioritária; P3 – Prioridade Clínica Muito Prioritária 



 
ATIVIDADE  ASSISTENCIAL 

30 RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 CMRRC-RP 

 

 

RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

Quadro 10 

 2017 2018 

RECLAMAÇÕES 5 6 

ELOGIOS 11 10 
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INTERNAMENTO 

REABILITAÇÃO GERAL DE ADULTOS – RGA 

Diretora de Serviço: primeiro período, Dra. Anabela Pereira– segundo período: Dra Inês Lucas 

A Direção de Serviço de RGA foi substituída a partir de outubro, por ausência prolongada da 

anterior diretora. A nova direção de Serviço iniciou processo de levantamento de défices a áreas de 

potencial melhoria, instituindo regras e normas de serviço com objetivos alinhados com a gestão. A 

análise dos dados referentes ao Serviço de RGA, face às metas negociadas internamente revela um 

aumento de 5,82% no número de doentes tratados (189) e de 13,58% no número de altas com um 

total de doentes saídos de 162. Há um decréscimo nos dias de internamento de 13,4% o que 

determina uma demora média de 73,49 dias que representa uma melhoria de 31,32%. A taxa de 

ocupação foi de 86% na unidade de internamento  e de 14% na Unidade Habitacional, sendo a taxa 

global de ocupação de 81,54% considerando que o serviço teve apenas disponíveis 40 camas. 

Contratualização Interna  

Quadro 11 

DESCRIÇÃO META NEGOCIADA 2018 (A) VALORES REAIS 12.2018 (B) VAR % ((B )-(A))/(B) 

Doentes tratados        

     Número 178 189 5,82% 

     Dias de internamento (1) 13 500 11 905 -13,40% 

    

Doentes Saidos       

     Número (2) 140 162 13,58% 

     Dias de internamento 13 800 12 642 -9,16% 

    

Demora Média ACSS   (1)/(2) 96,43 73,49 -31,22% 

    

Taxa Ocupação Teórica (50 
camas) 

73,97% 65,23% -13,39% 

Taxa Ocupação Real (40 
camas) 

73,97% 81,54% 9,29% 

 

* Doentes que receberam tratamento no Serviço de RGA, incluindo as entradas de 2017, com alta em 2018 e 

entradas de 2018, independentemente da alta 

** Doentes com alta 

*** Tx ocupação = Nºdias internamento / (nº camas x 365 dias) 
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Dos doentes internados 67% foram do sexo masculino, 33% do sexo feminino, sendo francamente 

preponderante o grupo etário acima dos 46 anos onde se destaca o número de doentes com mais de 

65 anos, que representou 31,7%. As duas  patologias mais prevalentes são: AVC  23% dos doentes 

tratados e TCE 15%. 

 

Gráfico  3 -  Distribuição por género 

 

 

Gráfico  4 -  Distribuição por grupo etário 
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Principais grupos de diagnóstico 

Quadro 12 

DIAGNÓSTICOS Nº DOENTES 

AVC isquémico 78 

AVC hemorrágico 30 

Traumatismo crânio-encefálico 29 

Síndrome de Guillain-Barré 11 

Status pós-queimadura 8 

Anóxia cerebral 6 

Esclerose múltipla 5 

Amputação 3 
 

 

Distribuição dos principais grupos de diagnóstico por faixa etária 

Quadro 13 

DIAGNÓSTICOS 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 

AVC isquémico - - 5 14 32 27 

AVC hemorrágico  1 3 12 6 8 

Traumatismo crânio-encefálico 5 5 4 7 1 7 

Síndrome de Guillain-Barré - - - - 3 8 

Status pós-queimadura - 1 4 1 1 1 

Anóxia cerebral - - - 2 4 - 

Esclerose múltipla - - 2 2 1 - 

Amputação - - - 1 - 2 
 

A escassez de recursos humanos, em todos os setores profissionais foi uma dificuldade acrescida 

para manter a atividade assistencial em bom nível e tal deve-se à disponibilidade, esforço pessoal e 

empenhamento dos profissionais.  
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Distribuição dos Colaboradores por categoria profissional 

Quadro 14 

CATEGORIA PROFISSIONAL Nº 

Fisiatras 4* 

Enfermeiros 22** 

Fisioterapeutas 6 

Terapeutas Ocupacionais 3 

Terapeutas da Fala 2 

Assistentes Operacionais 19 

Dietistas 1 

Neuropsicólogos/ Psicólogos 1+1 

Assistentes Sociais 3*** 

Farmacêuticos 2 

Técnicos de Farmácia 1 

 

Segue-se a comparação entre os valores reais do Serviço com os valores teóricos de acordo com as 

diretrizes da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação (27/01/2017), que 

considera como base de referência “um médico fisiatra para 10 doentes internados, pelo que para 

um valor médio de 80 doentes internados e 40 em regime de hospital de dia, estes centros devem 

dispor, no mínimo, dos seguintes recursos humanos” 

Quadro 15 

CATEGORIA PROFISSIONAL REALIDADE TEÓRICO (A) DÉFICE 

Fisiatras 3 5 -2 

Enfermeiros (30% Reabilitação) 
NOTA 1*

 22 40-69 -47/-18 

Fisioterapeutas 6 17 -11 

Terapeutas Ocupacionais 3 8 -5 

Terapeutas da Fala 2 6 -4 

Assistentes Operacionais 19 26 -7 

Dietistas 1 3 -2 

Ortoprotésico - 1 -1 

Neuropsicólogos/ Psicólogos (1+1) 2 3 -1 

Assistentes Sociais 1 2 -1 

Farmacêuticos 2 2 0 

Técnicos de Farmácia 1 1 0 

 

 



 

 
ATIVIDADE  ASSISTENCIAL 

 

CMRRC-RP 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 35 

 

LESÕES VERTEBRO MEDULARES - LVM 

Diretor de Serviço: Dr Paulo Margalho 

A atividade do Serviço de LVM foi também afetada pela escassez de recursos e pelos estragos do 

ciclone Leslie, o que determinou a não disponibilidade de todas as camas nomeadamente no 

segundo período de gestão. 

 

Contratualização Interna  

Quadro 16 

Descrição Meta Negociada 2018 Valores Reais ano 2018 Variação % ((b)-(A))/(B)

Doentes Tratados

Numero 137 125 -9,60%

Dias de Internamento (1) 10.000 9.387 -6,53%

Doentes Saídos

Número (2) 110 110 0,00%

Dias de Internamento 10.700 10.109 -5,85%

Demora Média ACSS (1)/(2) 90,91 85,34 -7%

Taxa de ocupação Teórica (30 camas) 91,32% 85,73% -6,53%

Taxa de ocupação Real (28 camas Média ano) 91,32% 91,85% 0,57%
 

 

Distribuição por grandes grupos de diagnóstico funcional 

Quadro 17 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL Nº Doentes Traumático Não Traumático

Tetraplegia Completa 10 8 2

Tetraplegia Incompleta 41 24 17

Paraplegia Completa 36 28 8

Paraplegia Incompleta 38 11 27

 Totais 125 71 54
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Gráfico 5 - Distribuição por género 

 

 

Gráfico 6 - Distribuição por grupo etário 
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Distribuição etária por grande grupo de diagnóstico funcional 

Quadro 18 

 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 66

Tetraplegia Completa 4 2 3 1

Tetraplegia Incompleta 1 2 3 4 15 16

Paraplegia Completa 2 8 5 8 5 8

Paraplegia Incompleta 1 1 7 5 9 15
 

Demora média por diagnóstico Funcional 

Quadro 19 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL*  ˂90 90-120 120 ˃

Tetraplegia Completa 2 6

Tetraplegia Incompleta 21 7 8

Paraplegia Completa 18 7 9

Paraplegia Incompleta 20 5 7

Total 61 19 30

 

Seguindo a tendência que se tem vindo a verificar nos últimos anos o quadro funcional de 

tetraplegia é mais frequente que o de paraplegia, existe também um aumento da população com 

idade mais avançada com morbilidades importantes, com maiores necessidades de cuidados e  

carga terapêutica.  

Durante o ano de 2018 outra questão importante foi a dificuldade e atraso no fornecimento de 

produtos de apoio, imprescindíveis para a autonomia dos doente e o retorno ao domicílio em 

segurança e que motivou a necessidade de manter o doente internado até à sua entrega, situação 

que será regularizada durante o ano de 2019. 

No que respeita a disponibilidade de recursos humanos também o Serviço de LVM se debateu com 

carências manifestas, designadamente no número de TSDT o que contribuiu para, sendo menor a 

carga terapêutica prolongar os tempos de internamento. 
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Distribuição dos Colaboradores por categoria profissional 

Quadro 20 

 Categoria Profissional Nº

Médico Fisiatra 3

Enfermeiros 10

Enfermeiro Reabilitação 4

Fisioterapeuta 6

Terapeuta Ocupacional 1,5

Terapeuta Fala 0

Assistentes Operacionais 10

Dietistas 1

Ortoprotésico 0

Neuropsicólogos/Psicólogos 1

Assistentes Sociais 1

Farmacêuticos 2

Tec. Farmácia 1

Desporto 2  

Quadro 21 

CATEGORIA PROFISSIONAL REALIDADE Teórico (B) Défice

 Fisiatras 3 3 0

Enfermeiros 10 10,875 -0,875

Enfermeiro Reabilitação (30% Reab.) 4 4,875 -0,875

Fisioterapeutas 6 11,25 -5,25

Terapeutas Ocupacionais 1,5 5,625 -4,125

Terapeutas Fala 0 3,75 -3,75

Assistentes Operacionais 10 15,75 -5,75

Dietistas 1 0,75 0,25

Ortoprotésico 0 0,375 -0,375

Neuropsicólogos/Psicólogos 1 1,5 -0,5

Assistentes Sociais 1 1,125 -0,125

Farmacêuticos 1 0,75 0,25

Tec. Farmácia 1 0,75 0,25

Desporto 2 0,375 1,625
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CONSULTA EXTERNA – MFR 

Diretor de Serviço: Dr Jorge Laíns 

 

O Serviço de Consulta Externa é uma unidade  onde são praticados atos de assistência ou de 

diagnóstico por um médico ou por uma equipa de profissionais, em regime ambulatório. Abrange a 

observação clínica, o diagnóstico, a prescrição terapêutica, o aconselhamento ou a verificação da 

evolução do estado de saúde de um utente que não exija internamento hospitalar. 

A atividade principal do CMRRC-RP é, deve e tem de ser, o tratamento intensivo, integral e 

abrangente, em regime de internamento, dos cidadãos com “Doenças e Condições de Saúde” que 

originam sequelas na funcionalidade. O Serviço de Consulta Externa também por esta razão tem de 

ser um Serviço tão importante como os de Internamento: melhora e potencia a sua ação; responde 

às necessidades dos que precisam de cuidados de diagnóstico ou tratamento diferenciados, de 

aconselhamento ou de exames complementares e outros atos só realizáveis por profissionais com 

alta diferenciação e que podem e devem ser tratados em regime ambulatório.  

 

A atividade do Serviço de Consulta Externa e Meios Complementares 
Diagnóstico e Terapêutica tem como objetivos: 

1.1. Diagnosticar ou confirmar o diagnóstico clínico e promover o tratamento e seguimento dos 

utentes que necessitem de cuidados especializados; 

1.2. Propor para internamento os utentes cuja situação clínica o exija; 

1.3. Reenviar ao Centro de Saúde ou Serviço Hospitalar de procedência e ao Médico Assistente, 

com diagnóstico confirmado e proposta de um plano de intervenção terapêutica, os utentes que por 

eles tenham sido referenciados para a Consulta Externa do Hospital e cujo seguimento não careça 

de prosseguir no mesmo. 

2.1. Realizar tratamentos ou atos de diagnóstico específicos em MFR.  
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TIPOS DE CONSULTAS: 

Primeira Consulta: aquela em que o utente é examinado pela primeira vez em cada valência da 

consulta e referente a um episódio de doença. 

Consulta Subsequente: consulta que deriva de consulta anterior para verificação da evolução do 

estado de saúde do utente, para administração terapêutica ou no âmbito da educação para a saúde. 

 

Consultas existentes no CMRRC-RP 

1. Consulta Geral MFR 

2. Consulta de Triagem MFR 

3. Consultas (e Técnicas de Diagnóstico e Tratamento) Diferenciadas MFR: 

3.1. Acupunctura 

3.2. Reabilitação de Pessoas com Lesão Encefálica 

3.3. Reabilitação de Pessoas com Lesão Medular 

3.4. Mesoterapia 

3.5. Estudos Urodinâmicos 

3.6. Reabilitação do Pavimento Pélvico e Uroginecologia 

3.7. Estudo e Reabilitação do Equilíbrio e da Marcha 

3.8. Reabilitação de Pessoas com Patologia Neuromuscular 

3.9. Reabilitação de Distúrbios do Tónus e Movimento  

3.10. Diagnóstico Ecográfico e Técnicas Ecoguiadas 

3.11. Neuromodulação – rTMS e tDCS 

3.12. Reabilitação de Pessoas com Amputação 

3.13. Reabilitação Cardio-Respiratória 

3.14. Reabilitação Uro-Sexual 
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N.º de Consultas de Medicina Física e Reabilitação 2016, 2017 e 2018 

Quadro 22 

ANO 2016 2017 2018 

MFR - Geral 2173 2437 2273 

MFR -Diferenciadas 2092 2723 2705 

Total Consultas 4265 5160 4978 

 

Considerando o número de consultas, verifica-se que se passou de um total de 4265, em 2016, para 

5160, em 2017 e 4978, em 2018.  Ao longo de todos estes anos o contrato programa tem sido 

sistematicamente cumprido, apesar de múltiplas vicissitudes, como por exemplo a saída de 

diversos médicos e a escassez de TSDT, em especial fisioterapeutas, e de Enfermeiros de 

Reabilitação.  

No mesmo sentido, em especial no último quadrimestre de 2018, as medidas que tiveram de ser 

tomadas, por questões de segurança dos doente e prevenção de infeções  originaram o 

encerramento da piscina e a diminuição marcada do número de tratamentos de hidroterapia. 

Obviamente, como consequência direta da diminuição dos tratamentos, houve uma diminuição 

significativa no número de consultas subsequentes. 

Gráfico 7   
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Gráfico 8   

 

É relevante constatar que o número de consultas de MFR Geral estão com tendência para a sua 

estabilização; pelo contrário, representando evidentes ganhos de qualidade, as consultas 

diferenciadas têm aumentado todos os anos de forma muito significativa. Como seria expectável, as 

consultas diferenciadas de “Lesões Encefálicas”, “Lesionados Medulares” e “Tónus e Movimento”, 

bem como de “Mesoterapia” são as consultas diferenciadas realizadas em maior número. As duas 

primeiras em relação direta com a maioria dos utentes internados no CMRRC-RP; a de “Tónus e 

Movimento” pela elevada frequência de espasticidade com interferência na funcionalidade que 

estes doentes apresentam e pela alta diferenciação técnica e científica dos médicos do CMRRC, 

referência na região Centro nesta área; nas consultas de “Mesoterapia” e de “Acupuntura Médica” 

observa-se também um aumento sustentado. 

Gráfico 9 
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Gráfico 10   

 

Gráfico 11   

 

O reconhecimento formal, pelo Colégio de MFR da Ordem dos Médicos, como local de formação em 

ecografia musculosquelética constitui uma mais valia para a Instituição verificando-se maior 

procura por parte dos Médicos Internos de MFR e maior número de realização de técnicas como as 

infiltrações do foro músculo-esquelético e de toxina botulínica. O mesmo acontece com a 

disponibilidade e utilização de técnicas terapêuticas com recurso a  rTMS e tDCS. 
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AMBULATÓRIO – Sessões de tratamento – MCDT´s 

Diretor de Serviço Dr Jorge Laíns 

Verifica-se o aumento sistemático e muito significativo dos MCDT, em relação direta com a 

diferenciação dos Médicos Fisiatras do CMRRC. 

Gráfico 12 -  MCDT – Ambulatório (2011-2018) 

 

Pelo contrário, muito em especial pelas carências em TSDT, os atos por estes realizados em regime 

ambulatório têm decrescido muito acentuadamente. Espera-se poder aumentar os recursos 

humanos nesta área por forma a disponibilizar em tempo útil o tratamento fisiátrico em 

ambulatório aos inúmeros doentes referenciados para estes serviços. 

Gráfico 13 -  Hidrocinesiterapia e Eletroterapia – Ambulatório (2011-2018) 
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MCDT – Ambulatório (2011-2018) 

Quadro 23 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cinesiterapia  589658 567008 579178 319898 183601 251401 248194 196075 

Eletroterapia 34413 22548 19988 20896 13064 12297 8820 6746 

Hidrocinesibaloterapia 11716 10880 12031 18464 12051 9815 10028 7469 

EUD 58 69 77 63 52 72 74 79 

Eletromiografias 39 53 98 84 115 90 103 115 

Preenchimento B. 

Baclofeno 
29 35 27 7 69 50 55 63 

Aplicação Toxina 301 199 170 261 314 613 813 817 

Viscossuplementação 53 51 16 87 55 34 41 67 

Mesoterapia 80 178 191 220 168 234 377 227 

Acupunctura 
      

96 112 

ondas de choque 
    

23 497 523 687 

Estimulação Magnética 
 

231 275 74 24 
   

Infiltração 

Articular/Partes moles 
9 6 

 
32 29 7 7 14 

Lokomat 246 164 85 164 278 151 225 129 

Cinesiterapia 

Respiratória 
282 16 241 950 210 531 581 235 

Ecografia Partes Moles 381 543 234 53 76 69 109 91 

 

A grande diminuição do número de sessões de tratamento e atos terapêuticos é devida à 

diminuição de técnicos disponíveis, situação transversal a todas as unidades Funcionais da 

Instituição. 

Atribuição de Produtos de Apoio por Serviço em 2018  

 Quadro 24 

Valor de Ajudas Técnica atribuídas por Serviço em 2018  

Serviços  Valor c/ IVA€ N.º Doentes 

Consulta Externa MFR               91.197,33 €  126 

REAB.LESIONADOS MEDULARES            136.091,76 €  100 

REABILITACAO GERAL DE ADULTOS               48.264,10 €  99 

Total Geral            275.553,19 €  325 
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UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS E DE 
CONVALESCENÇA – UCC 

Diretor Técnico: Dr. Jorge Laíns 

 

A UCCC-RP está integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – RNCCI – 

prestando cuidados continuados de saúde e de apoio social a pessoas em situação de dependência. 

Inicialmente, foi definido como sua “Missão” (artigo 3º regulamento da UCCC-RP) “assegurar 

cuidados de reabilitação a indivíduos com Acidente Vascular Cerebral ou patologia do foro Orto- 

Traumatológico, no seguimento de internamento em Hospital de Agudos que necessitem de 

recuperar da sua perda de funcionalidade…”. 

A sua Missão foi redefinida durante o segundo semestre de 2018 : “assegurar cuidados de 

reabilitação a pessoas com Acidentes Vasculares Cerebrais ou Patologia do foro Orto 

traumatológico com carácter prioritário e outras Patologias do foro da Neuro-reabilitação, no 

seguimento de internamento em Hospital de Agudos, no âmbito da continuidade de cuidados, que 

necessitem  recuperar  da sua perda de funcionalidade…”. 

A UCCC-RP funciona como uma Unidade funcional da RNCCI não podendo (nem devendo) 

substituir-se à Rede Hospitalar de Referenciação em MFR. Os seus meios técnicos e humanos têm 

um papel específico de prestação de cuidados de reabilitação (menos intensos e menos complexos). 

A “separação “ em dois pisos com duas chefias de enfermagem não permitia uma gestão equilibrada 

da Unidade e assim, ao longo do segundo período de gestão foi instituída apenas uma chefia de 

enfermagem, por forma a uniformizar procedimentos e permitir rentabilizar os escassos recursos 

de que dispõe. 

Desde o início da sua atividade a UCCC-RP foi melhorando a sua resposta em termos de taxa de 

ocupação e de demora média. Obviamente, com taxas de ocupação muito elevadas, em observação 

do definido para as Unidades da RNCCI, esta taxa de ocupação tem permitido que a faturação seja a 

equivalente a 100% da ocupação das 60 camas. Neste sentido, a faturação também  aumentou e 

representa um importante contributo para a receita própria do CMRRC. 
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Quadro 25 

DOENTES INTERNADOS 2011 a 2018 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EXIST. Inicial 0 27 29 30 29 44 47 51 

ENTRADOS 94 179 161 176 319 358 338 352 

SAÍDOS 67 177 160 177 304 355 334 355 

EXIST. Final 27 29 30 29 44 47 51 48 

TRATADOS 94 206 190 206 348 402 385 403 

 

Quadro 26 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTRADOS 94 179 161 176 319 358 338 352 

SAÍDOS 67 177 160 177 304 355 334 355 

DIAS INTERNAMENTO 5021 10115 10549 10652 16838 19782 18865 19497 

DIAS INTERNAMENTO 

DOENTES SAÍDOS 

4084 10063 10323 10799 16556 19587 18547 19504 

DEMORA MÉDIA 60.96 56.85 64.52 61.01 54.46 55.17 55.52 54.94 

TX OCUPAÇÃO 45,85% 92,12% 96,34% 97,28% 91,56% 90,08% 86,14% 89,03% 

 

MOVIMENTO DE DOENTES UCC – 2018 

Quadro 27 

INTERNAMENTO Nº DOENTES 

DOENTES a 31.12.2017 51 

DOENTES ADMITIDOS 352 

DOENTES SAÍDOS 355 

DOENTES a 31.12.2018 48 

DOENTES TRATADOS 403 
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DOENTES TRATADOS SEGUNDO O DIAGNÓSTICO E GÉNERO 

Quadro 28 

 MASC FEM 

PATOLOGIAS ORTOTRAUMATOLÓGICAS 40 84 

AVC 137 90 

LESÕES MEDULARES 11 5 

OUTRAS PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS 28 8 

TOTAL 216 187 

 

Gráfico 14   

 

DOENTES SAÍDOS SEGUNDO O DESTINO 

Quadro 29 

DESTINO TOTAL 

ALTA A PEDIDO 5 

FALECIDO SEM AUTÓPSIA 5 

SAÍDA CONTRA PARECER MÉDICO 1 

OUTRO HOSPITAL 64 

DOMICÍLIO 202 

ECCI 12 

LAR DE IDOSOS 17 

UNIDADE DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO 48 

UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 1 

TOTAL 355 

 

 

2,54% 5,08% 33,50% 
PAT. 
ORTOTRAUMATOLÓGICAS 

AVC 

58,88% LESÕES MEDULARES 

OUTRAS PATOLOGIAS 
NEUROLÓGICAS 
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DOENTES SAÍDOS COM DESTINO OUTROS HOSPITAIS 

Quadro 30 

DESTINO TOTAL 

CMRRC-ROVISCO PAIS 51 

HD AVEIRO 1 

HD FIGUEIRA DA FOZ 7 

HD LEIRIA 1 

CHUC 3 

HOSPITAL PRIVADO 1 

TOTAL 64 

 

DOENTES SAÍDOS SEGUNDO A IDADE E GÉNERO 

Quadro 31 

 MASCULINO FEMININO 

< 1 0 0 

1 – 17 0 0 

18 – 24 4 3 

25 – 44 11 5 

45 – 64 77 35 

65 – 74 61 30 

75 – 84 26 59 

>= 85 14 30 

TOTAL 193 162 
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FATURAÇÃO : 2011 a 2018 (UCC) 

Quadro 32 

Faturação: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ARS Internamento 456.373 € 913.719 € 963.877 € 967.470 € 1.511.843 € 1.770.899 € 1.688.647 € 1.762.849 € 

ARS Medicamentos 72.825 € 147.420 € 144.705 € 150.090 € 243.750 € 292.110 € 277.574 € 288.038 € 

ARS Adicional 15.197 € 60.970 € 39.350 € 31.932 € 100.863 € 216.923 € 137.217 € 169.721 € 

TOTAL 544.396 € 1.122.109 € 1.147.932 € 1.149.492 € 1.856.456 € 2.279.932 € 2.103.438 € 2.220.608 € 
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LISTA DE ESPERA 

A gestão das listas de espera foi uma preocupação desde o início do mandato do Conselho Diretivo. 
Não é aceitável que doentes com as características de patologias complexas e pós agudas que têm 
indicação para tratamento reabilitador ( como lesões medulares, AVC’s, lesões crânio-encefálicas...) 
possam estar à espera de iniciar o seu programa de reabilitação, perdendo a oportunidade 
terapêutica e condicionando fortemente o seu prognóstico funcional.  

À data – julho 2018 - existia uma lista de espera para internamento com várias dezenas de doentes, 
com pedidos de há vários anos (o mais antigo datava de 2009).  A lista de espera para início de 
tratamento ambulatório incluía centenas de doentes. 

No que respeita ao Internamento procedeu-se ao contacto direto pelos Diretores de Serviço de 
todos os doentes incluídos na lista, tendo sido marcadas consultas para avaliação num prazo curto e 
de acordo com a conveniência do doente.  

Muitos dos doentes da “lista” tinham já optado, por realizar tratamento reabilitador em outra 
unidade ou modalidade e declinaram, compreensivelmente,  avaliação em consulta no CMRRC . 
Outros foram observados e internados ou referenciados para outro nível de cuidados. 

A diminuição da demora média e a atribuição mais célere de produtos de apoio permitiu também 
uma melhor gestão das camas disponíveis e a rentabilização do internamento. 

Assim, chegados a Dezembro a lista de espera estava já francamente reduzida, mantendo-se, no 
entanto os procedimentos em curso, a sua gestão e monitorização rigorosa.  

No que concerne à lista de espera para tratamento ambulatório, esta é de gestão mais difícil pelo 
escasso número de fisioterapeutas. Esperamos em 2019 poder recrutar novos fisioterapeutas e 
alargar os horários de disponibilidade das terapias, o que permitirá aumentar o número de doentes 
tratados e diminuir a lista de espera para tempos aceitáveis.  

Acresce que, por razões de segurança o setor de hidroterapia não esteve sempre  disponível o que 
concorreu para o avolumar da lista de espera de ambulatório. 
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QUALIDADE E SEGURANÇA 

A comissão de qualidade e segurança, foi reforçada e iniciou a elaboração de procedimentos de 
reporte de ocorrências e incidentes, trabalhando em articulação com os restantes grupos, 
nomeadamente com a comissão PPCIRA e a Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

No âmbito do desenvolvimento dos Projetos de Melhoria dos Cuidados de Enfermagem do CMRRC-
RP, deu-se continuidade à monitorização de indicadores epidemiológicos e de resultado para a 
Prevenção de Úlceras por Pressão, para a Prevenção de Quedas e para a Monitorização e Avaliação 
da Dor. No quadro abaixo, são apresentados os dados para aqueles indicadores, por unidade de 
internamento e globais e por semestre, durante o ano de 2018. 

Relativamente à dor, no 2º semestre de 2018,verifica-se uma diminuição da taxa de prevalência, 
que evoluiu de 5,17% para 4,73%, face ao 1º semestre do ano. 

Também na taxa de prevalência de UPP é observável uma melhoria do indicador que passou de 9, 
26% no primeiro semestre para 8,43% no segundo. 

No que diz respeito aos novos casos de UPP (taxa de incidência), também se observa uma evolução 
favorável com a taxa global a diminuir do 1º para o segundo semestre de para 0,11%. 

Indicadores de qualidade monitorizados nos Projetos de Melhoria  

Quadro 33 

Indicador Semestre 2018 

Unidade de Internamento 

Global 

LVM RGA UCC A UCC B 

Dor 

(Taxa de prevalência) 

I 7,63 5,92 0,04 7,12 5,17 

II 9,00 4,50 0,09 5,33 4,73 

UPP 

(Taxa de prevalência) 

I 18,74 5,80 7,59 4,92 9,26 

II 17,96 5,23 6,67 3,86 8,43 

UPP 

(Taxa de incidência) 

I 0,23 0,17 0,12 0,09 0,15 

II 0,18 0,09 0,09 0,08 0,11 

Quedas 

(Taxa de efectividade na prevenção) 

I 99,16 98,18 96,76 96,36 97,71 

II 98,91 97,44 97,02 95,37 97,18 

Quedas 

(Taxa de prevalência no serviço) 

I 0,16 0,26 0,21 0,52 0,28 

II 0,17 0,34 0,30 0,58 0,34 
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Relativamente à taxa de efetividade na prevenção de quedas, ao invés dos restantes indicadores de 

qualidade, verifica-se uma diminuição dos resultados obtidos com a diminuição da taxa do 

indicador de 97,71% no 1º semestre para 97,18% no segundo. Em consequência da diminuição da 

taxa de efetividade na prevenção de quedas, observa-se, em sentido oposto, um aumento da taxa de 

prevalência de quedas que evoluiu de 0,28% para 0,34% do primeiro para o segundo semestre de 

2018. 

Em conclusão, relativamente aos indicadores de qualidade, acima analisados, podemos observar no 
CMRRC: 

• Uma taxa de prevalência de Dor baixa;  

• Uma taxa de prevalência de UPP baixa e uma taxa de incidência de UPP residual ao longo 
do ano;  

• Uma taxa de efetividade na prevenção de Quedas próxima dos 100% ao longo ano, nos 
utentes identificados com risco de cair e uma taxa de ocorrência de quedas nos serviços residual. 
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DADOS DE RECUROS HUMANOS  

Recursos Humanos Por Grupo Profissional – evolução 

Quadro 34 

 

Notas: 
Coluna ETC corresponde ao total de profissionais na instituição. Coluna UCC corresponde aos profissionais que, do total na instituição, têm carga horária 
afeta à UCC. 
* 1 Especialista com licença sem remuneração de longa duração a partir de 1 de outubro de 2018; 2 Especialistas em licença de maternidade; 1 Especialista 
em licença por gravidez de risco 
** Rescisão de 1 Médico Interno a aguardar vaga de Especialista  
*** Rescisão de 1 prestador de serviços que assegurava o serviço de medicina no trabalho/saúde ocupacional 

 
Em 2017, 33% dos profissionais do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais 

(CMRRC-RP) exerciam funções permanentes na Instituição mediante Contratos de Prestação de Serviço.  

 

Em 2017, o balanço entre entradas e saídas salda-se num acréscimo de apenas 5 Enfermeiros 

relativamente ao período homólogo, pois as admissões foram contrabalançadas com a saída de diversos 

profissionais da carreira, maioritariamente por concursos públicos promovidos por outras entidades do 

SNS. 
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Não obstante os constrangimentos verificados no que concerne ao reduzido número de efetivos em 

funções, em 2018 o mapa de pessoal do CMRRC-RP mantém-se inalterado na maioria das situações 

relativamente ao observado nos anos anteriores. 

 

O  enquadramento legal do CMRRC não permite desenhar um mapa de pessoal de acordo com as 

necessidades assistenciais, porquanto o obriga, no seu contexto de SPA e sem novo modelo de 

financiamento, , a elaborar o mapa “possível” de acordo com o a subvenção do OGE. 

 

Urge alterar esta situação e obter autorização da tutela para inverter ou reverter o que tem sido a 

prática. Ao invés de adequar o mapa a um orçamento seria mais lógico e coerente  poder adequar o 

orçamento às necessidades, de forma equilibrada e rigorosa. Elaborar um mapa de pessoal que 

corresponda às reais necessidades para os objetivos assistenciais da Organização, definindo em primeiro 

lugar as necessidades absolutas para a população servida, e, de acordo com modelo de financiamento 

ajustado, enquadrar os custos num orçamento autêntico, com rigor e equilíbrio orçamental. 

 

Assim, o mapa de pessoal para 2018 e respetivo orçamento de custos ,manteve as características dos 

anos anteriores, não refletindo as necessidades efetivas de pessoal. A previsão da admissão dos 

trabalhadores precários do CMRRC-RP no âmbito do  PREVPAP ( cerca de oitenta trabalhadores), não 

veio colmatar carências, mas tão só regularizar a situação de colaboradores, num quadro de insuficiência 

de longa data.  A tramitação do processo de recrutamento do PREVPAP  ao longo do ano de 2018,só veio 

a efetivar-se em termos contratuais no primeiro dia de janeiro de 2019.  

 

SETOR DE ENFERMAGEM: 

O segundo semestre de 2018, foi marcado por um conjunto de acontecimentos com reflexos na 

actividade assistencial, nomeadamente a escassez e precariedade de recursos Humanos, associada a 

elevada taxa de absentismo, com expressão major nos trabalhadores enfermeiros e cuja gestão obrigou a 

um esforço acrescido por parte de todos os profissionais e, de certa forma poderá ter condicionado a 

actividade da Instituição.  

 

A experiência com o SCD/E (Sistema de Classificação de Doentes/Enfermagem) visa, de forma objectiva 

e uniforme, identificar e caracterizar as necessidades dos doentes em cuidados de enfermagem, através 

da sua categorização por indicadores críticos e segundo um padrão de qualidade definido. A utilização 

do Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), permite padronizar e documentar a 

caracterização de saúde da pessoa, os diagnósticos e as intervenções de enfermagem, bem como os 

resultados consequentes à optimização do processo de decisão clínica, relacionados com a prática 

profissional de enfermeiros e enfermeiros especialistas. 

 

Assim e considerando os dados da ACSS ( Reg. 533/2014), a lotação dos serviços da linha de produção 

MFR e uma taxa de ocupação de 85%, as dotação seguras de pessoal de enfermagem, a praticar para 

aquela linha de produção, são as expressa no quadro abaixo. 
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Dotações seguras da OE e dotações recomendadas pela RNCCI 

 

Quadro 35 
Unidades funcionais RGA LVM PSM UCC  

Dotação segura 

(OE Regulamento nº533/2014) 
56 34 10 -- 

Dotação recomendada (RNCCI) -- -- -- 28 

 

Dotações e taxa de absentismo observadas para o pessoal de enfermagem 

 

Quadro 36 

Unidades funcionais RGA LVM PSM 
Hanse

n 
UCC  Total 

Dotação (30.06.2018) 22 19 3 a) 27 72 

Dotação (31.12.2018) 22 20 2 a) 27 72 

Taxa de absentismo 

(2018 - 2º semestre) 
18.52% 31.25% 2.92% a) 24,59% 19.26% 

 

TRABALHADORES ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Pela análise do quadro abaixo observa-se, relativamente à linha de produção de Cuidados Continuados, 

dotações de assistentes operacionais inferiores às recomendadas pela RNCCI. Outro dado que sobressai 

é a taxa de absentismo no serviço RGA (6,71%), superior ao dobro da média do CMRRC-RP. 

 

Dotações e taxa de absentismo observadas para o pessoal assistente operacional 

Quadro 37 

Unidades funcionais RGA LVM PSM Hansen UCC  Total 

Dotação (30.06.2018) 20 10 10 3 24 67 

Dotação (31.12.2018) 20 10 11 3 24 68 

Dotação recomendada 

(RNCCI) 
-- -- -- -- 32 -- 

Taxa de absentismo 

(2018 - 2º semestre) 
6.71% 0.58% 2.80% 3.33% 2.54% 3.14% 
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SETOR DE TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA: 

 

O quadro abaixo espelha a enorme carência de profissionais de diagnóstico e terapêutica nos setores 

cruciais para a aplicação de programa reabilitador eficaz e eficiente e cumprimento dos objetivos de 

autonomia e independência. 

 

Quadro 38 

Tipo de Técnicos Teórico Existente Défice 

Fisioterapeutas 30 18 12 

Terapeutas Ocupacionais 15 2 13 

Terapeutas da Fala 10 3 7 

 

 

Ainda relativamente aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, em 2018 teve lugar a conclusão do 

procedimento concursal interno para preenchimento de 4 quatro postos de trabalho da carreira de 

técnico de diagnóstico e terapêutica, categoria de técnico de 2.ª classe, profissão de fisioterapeuta, 

aberto pelo Aviso (extrato) n.º 11273/2015, 2.ª série, do DR, n.º 194, de 5 de Outubro de 2015, do qual 

resultou a celebração de CTFP com 2 fisioterapeutas com efeitos a 18 de Dezembro de 2018 – tornado 

público pelo aviso n.º 521/2019, em Diário da República n.º 5/2019, Série II de 2019-01-08. 

 

As duas admissões foram contrabalançadas pela saída, durante 2018, de duas profissionais da mesma 

carreira, pelo que a variação de efetivos foi nula. 

 

SETOR MÉDICO: 

 

No segundo período do ano a que corresponde o início de funções do atual CD  deu-se a saída de um 

médico prestador de serviços que assegurava funções na medicina do trabalho/saúde ocupacional, a 

concessão de licença sem remuneração de longa duração a uma médica fisiatra com efeitos a 1 de 

setembro de 2019, a cedência, por mobilidade, de um médico fisiatra (situações aprovadas pelo anterior 

Cd a 12 de julho 2018), e ainda a cessação de contrato de uma médica interna ( que aguardava vaga de 

especialista). Acresce que duas médicas fisiatras se encontravam em licença de parentalidade e uma 

terceira entro, entretanto, em licença prolongada por gravidez de risco.  

 

O balanço é, pois, negativo com menos 6 médicos especialistas efetivamente ao serviço. 
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ORGÃOS DIRIGENTES 

Com a nomeação, com efeitos a 13 de julho de 2018, dos atuais elementos do Conselho Diretivo do 

CMRRC-RP, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2018 – Diário da República n.º 139/2018, 

Série I de 2018-07-20, o n.º de elementos desse órgão passa a ser 3, ao invés dos anteriores 4, uma vez 

que se verifica acumulação das funções de Presidente do Conselho Diretivo com as de Direção Clínica, 

pelo que se reflete a saída de 1 efetivo nesse grupo profissional. 

 

CUSTOS COM PESSOAL 

Embora se tenha assistido à redução do n.º de efetivos em 2018, em termos de evolução de custos com 

pessoal assistiu-se a um crescimento da ordem dos 10%. 

 

O aumento nesta rubrica resulta de 

• evolução positiva de 10% nas remunerações certas e permanentes, que se deve, em parte, ao 

descongelamento faseado das progressões remuneratórias. 

• Colocação de 3 médicos internos, a 1 de janeiro de 2018, com um aumento de 25% verificado 

nas remunerações relativas à rubrica “Pessoal em regime de nomeação transitória e contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo”.  

• Atualização do valor da retribuição mínima garantida. 

 

O aumento dos custos com trabalho extraordinário pago em 2018 resulta, não só do aumento referido 

acima, mas também por determinação de outras alterações legislativas. 

 

A Circular Normativa da ACSS n.º 13/2017/URJ/ACSS, determinou a regularização progressiva das horas 

“em crédito a favor dos trabalhadores enfermeiros” mediante o seu pagamento como trabalho 

extraordinário. Nessa conformidade, teve lugar o pagamento faseado, no decurso de 2018, dum total de 

8937,5 horas de saldo de escala devidas aos profissionais de enfermagem, apuradas com efeitos a 30 de 

abril de 2018 num valor total de 107.921,78 €. 

 

A acumulação destas horas resultou da carência conjuntural de recursos humanos na instituição, 

acrescida da inexistência de potencial de trabalho suficiente para cobrir todos os períodos de 

funcionamento das unidades de prestação direta de cuidados de saúde, uma vez que a alteração do 

Período Normal de Trabalho, pela publicação da Lei n.º 18/2016 de 20 de junho, abrangeu a totalidade 

dos enfermeiros do CMRRC-RP.  

 

Há ainda a considerar o aumento de trabalho extraordinário prestado pelos trabalhadores da carreira 

especial médica, que sofreu de 2017 para 2018 um aumento, desde que um médico prestador de 

serviços (que assegurava permanências) cessou funções no início de 2018.  

O recurso a horas extraordinárias foi inevitável para assegurar a presença médica 24/24h. 
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CUSTOS COM PESSOAL 2017 / 2018 

Quadro 39 

Gastos com Pessoal 
Acumulado a Dezembro Variação  

2017 2018 Valor % 

Total Gastos com Pessoal  4.385.780,00 4.810.383,19 424.603,19 € 10% 

Remunerações dos órgãos sociais e de gestão 219.588,02 € 201.538,01 € -18.050,01 € -8% 

Pessoal em regime de nomeação definitiva e 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado 

2.150.026,26 € 2.213.248,55 € 63.222,29 € 3% 

Pessoal em regime de nomeação transitória e 
contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo 

238.152,81 € 298.068,35 € 59.915,54 € 25% 

Pessoal em cedência de interesse público e em 
comissão de serviço 

14.417,72 € 15.418,96 € 1.001,24 € 7% 

Pessoal em qualquer outra situação 44.708,94 € 56.856,21 € 12.147,27 € 27% 

Subsídio de férias 232.656,31 € 231.847,47 € -808,84 € 0% 

Subsídio de Natal 208.772,65 € 214.083,91 € 5.311,26 € 3% 

Subsídio de refeição 163.283,08 € 160.869,25 € -2.413,83 € -1% 

Ajudas de custo 9.046,63 € 5.600,59 € -3.446,04 € -38% 

Trabalho extraordinário 98.916,35 € 249.819,05 € 150.902,70 € 153% 

Gratificações variáveis ou eventuais 1.341,24 € 1.302,34 € -38,90 € -3% 

Abono para falhas 1.031,50 € 1.031,32 € -0,18 € 0% 

Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de 
turno 

124.511,47 € 155.976,03 € 31.464,56 € 25% 

Formação 160,00 €                    -   €  -160,00 € -100% 

Outros abonos variáveis 15.865,22 € 7.549,02 € -8.316,20 € -52% 

Benefícios pós-emprego 31,55 €                    -   €  -31,55 € -100% 

Segurança Social dos Funcionários Públicos-CGA 424.044,03 € 476.507,68 € 52.463,65 € 12% 

Segurança Social - Regime Geral 394.577,59 € 457.819,73 € 63.242,14 € 16% 

Acidentes no trabalho e doenças profissionais 667,45 €                    -   €  -667,45 € -100% 

Encargos sociais voluntários 6.786,04 € 3.843,75 € -2.942,29 € -43% 

Outros 390,00 € 791,4 € 401,40 € 90% 

Outros encargos sociais 36.805,14 € 58.211,57 € 21.406,43 € 58% 
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INDICADORES AGREGADOS 2017 e 2018  

 

Os indicadores presentes no quadro nº 39 foram calculados tendo na sua base não só os custos inscritos 

na conta 63 – gastos com pessoal, mas também os custos suportados com as prestações de serviços, 

considerando assim todos os custos com recursos humanos e todos os profissionais ao longo do período 

analisado (2017 e 2018), independentemente do respetivo vínculo, na procura de melhor refletir a 

realidade funcional do CMRRC-RP. 

 

Em 2018, o indicador “Doentes Saídos/Médicos” resulta do aumento do n.º de doentes saídos, refletindo 

a melhoria da eficiência dos serviços na prestação de cuidados. Idêntica conclusão pode ser observada 

no que respeita ao indicador “Doentes Saídos/Enfermeiros”. 

 

Os indicadores “Médicos/Enfermeiros” e “Médicos/TDT”, mantêm-se estáveis. 

 

O indicador “Horas Extraordinárias/outro pessoal” evolui por força do aumento legalmente 

determinado das percentagens de cálculo de trabalho extraordinário. 

  

O indicador “Horas Extraordinárias/enfermeiros”, reflete a medida extraordinária referida 

anteriormente. 

 

O “Peso relativo de horas extraordinárias” traduz a conjugação de todas as condicionantes acima 

referidas. 

 

No que concerne ao rácio “Ordenados Salários/Efectivos Global”, se entre 2016 e 2017 a evolução 

traduzia um aumento dos custos com pessoal superior à variação do n.º de efetivos, em 2018 observa-se 

a mesma tendência de crescimento, ainda mais expressiva em razão da diminuição do n.º de 

trabalhadores em funções, conjugada com o aumento global dos custos com pessoal, resultantes dos 

fatores enunciados no ponto acima. 

 

Para 2019, no entanto, perspetiva-se a redução do peso do trabalho extraordinário nas carreiras 

médicas e de enfermagem, em virtude das medidas tomadas no sentido de melhor adequar os horários 

de trabalho médico e também por estar em perspetiva a abertura de procedimento concursal de 

recrutamento de enfermagem – a fim de prover os postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal 

da Instituição – o que resultará no aumento de potencial de trabalho normal disponível neste grupo 

profissional. 
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INDICADORES AGREGADOS 2016, 2017 e 2018 

 

Quadro 40 

Indicadores 2016 2017 2018 

Efetivos globais/lotação Praticada 1,47 1,74 2,59 

Nº dias de Intern./Efetivos globais 187,65 177,13 173,92 

Médicos/Enfermeiros 0,39 0,39 0,39 

Médicos/Técn.Diagn.Terapêut. 0,81 0,88 0,88 

Doentes Saídos/Médicos 23,12 21,79 22,32 

Doentes Saídos/Enfermeiros 8,63 8,47 8,68 

Ordenados Salários/Efect.Glob 18 608,18 19 843,23 22 013,69 

Horas Extraord./médicos 1.614,17 2.758,94 3.876,73 

Horas Extraord./enfermeiros 336,57 31,99 1637,74 

Horas Extraord/outro pessoal 73,58 46,61 53,42 

Peso relativo de horas extraord 1,46 2,26 5,19 

 

 

ABSENTISMO POR GRUPO PROFISSIONAL em 2018 

 

A tabela abaixo retrata a taxa de absentismo por grupo de profissional que afeta sobremaneira a 

capacidade de resposta eficaz na prestação de cuidados 

Quadro 41 

Grupo Profissional % Absentismo 

Assistente Operacional 3% 

Assistente Técnico 11% 

Conselho de Administração/Diretivo 1% 

Pessoal de Enfermagem 15% 

Pessoal de Informática 33% 

Pessoal em formação pré carreira Médica 5% 

Pessoal Médico 11% 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 6% 

Técnico Superior 6% 

Total Geral 9% 
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CONSIDERAÇÕES ÁREA RECURSOS HUMANOS 

 

A gestão dos recursos humanos, durante o ano de 2018 e particularmente no segundo semestre, foi de 

extrema complexidade com reflexo em toda a dinâmica dos serviços prestados  e na  eficácia de todos os 

setores (área clínica e não clínica). 

 

As alterações no quadro legislativo nacional – de entre as que mais relevam os descongelamentos na 

progressão das carreiras e as percentagens de cálculo do trabalho extraordinário – traduziram-se em 

crescimento de custos. 

 

O pedido de abertura, junto da Tutela, de procedimento concursal, com vista ao recrutamento de 

profissionais de enfermagem está ainda sem conclusão. 

Manteve-se a necessidade de recurso à contratação de prestadores de serviço para assegurar as 

necessidades laborais permanentes da Instituição. 

  

A contratação destes recursos é feita mediante  Despacho de Autorização Genérica, emitido pela Tutela, 

nos termos da Portaria n.º 194/2016, de 19 de julho, publicada na sequência do disposto no n.º 5 do 

Art.º 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, sendo a celebração dos contratos feita nas modalidades 

de tarefa e avença, de acordo com Art.º 32.º a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho. 

 

Contrariamente ao desejável, a autorização do pedido de Despacho Genérico  para a celebração de 

contratos de prestação de serviços em 2018, chegou ao conhecimento desta Instituição somente a 21 de 

dezembro de 2018. 

 

Como tal, as necessidades de recursos perspetivadas para 2018 – expressas no mapa de pessoal do 

CMRRC para 2018 e, de novo, solicitados em sede de Despacho Genérico para 2019 – não foram 

concretizadas no ano de 2018, ficando o CMRRC condicionado, ao número de trabalhadores que se 

encontravam em funções em 2017. 

 

Perante o presente contexto conclui-se que exercício de 2018 foi,  no que se refere à área dos recursos 

humanos, um ano particularmente desafiante, fortemente condicionado pelos efeitos das alterações do 

quadro legal aplicável e pela expectativa Institucional relativamente à emissão de autorizações Tutelares 

que não chegaram a concretizar-se no ano em curso. 

 

Esperamos poder contar com a alteração necessária para adequar o número de colaboradores às 

necessidades assistenciais e à prestação de cuidados de saúde com eficácia e segurança. 
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INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO 

PROJETOS EM CURSO 

Quadro 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CMRRC - ROVISCO PAIS 

      
Projetos de Investimento – Diversos            

Designação do Projeto Estado Entidade 
Financiadora 

Início Términus (previsão) Parceiros 

Expansão da Capacidade do Centro de Medicina de Reabilitação da 
Região Centro - Rovisco Pais 

Em execução CENTRO 2020 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

2017 2020   

Requalificação Digital do CMRRC-RP (Aviso N.º 02/SAMA/2017 - OP. 
CAPACITAÇÃO DA ADM. PÚBLICA) 

Em execução SAMA 2020 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

2018 2020   

Simplificação e modernização centrada nas pessoas (SAMA 2020) Candidatura 
Submetida (em 
análise) 

SAMA 2020 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

01-07-2019 31-10-2020   

Beneficiação Energética do Edifício Reabilitação Geral de Adultos do 
CMRRC - Rovisco Pais 

Candidatura aprovada POSEUR 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

01.06.2019 31.03.2022   

Beneficiação Energética do Edifício Pavilhão Santana Maia 
(Ambulatório) do CMRRC - Rovisco Pais 

Candidatura aprovada POSEUR 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

01.06.2019 31.03.2022   

Beneficiação Energética do Edifício Lesões Medulares do CMRRC - 
Rovisco Pais 

Candidatura aprovada POSEUR 
PORTUGAL 2020 
CMRRC-RP 

01.06.2019 31.03.2022   

Immaterial and material memories of the last Portuguese leprosarium 

– Hospital-Colony Rovisco Pais (1947-1996) (Fase II) 

Em fase de conclusão Sasakawa 

Memorial Health 
Foundation 

2018 2019   

Memories in the only national leprosarium - Hospital Cologne Rovisco 
Pais (Fase I) 

Concluído Sasakawa 
Memorial Health 
Foundation 

2017 2018   

Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública Em execução Fundo Ambiental, 

Ministério do 

Ambiente 

20.04.2018 10.06.2022  

Plano de Segurança Interno Preparação na própria 

entidade 

        

Requalificação do Edifício Lesionados Medulares do CMRRC - Rovisco 
Pais 

Preparação na própria 
entidade 

        

Reaqualificação do Edifício Reabilitação Geral de Adultos do CMRRC - 

Rovisco Pais 

Preparação na própria 

entidade 

        

Reaqualificação dos Edifícios Ex-Hansenianos (Pousadinha), Cozinha, 
Capela, Unidade Habiticional e Unidade de Cuidados Continuados do 

CMRRC - Rovisco Pais  

Preparação na própria 
entidade 
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Quadro 43 

 

Quadro 44 

 

Projetos de Formação 

   

Designação do Projeto Estado Entidade 

Financiadora 

Início Términus 

(previsão) 

Parceiros 

Novo Passo, Nova Vida – Qualificação de 

pessoas com deficiência e ou incapacidade 

Em Execução POISE  

PORTUGAL 

2020 

CMRRC-RP 

14.10.2016 30.08.2018   

 

 

 

 

     

Boas Práticas em Saúde | Formar para 

Qualificar – Formação de Profissionais do 

Setor da Saúde 

Em fase de 

conclusão 

POISE 

PORTUGAL 

2020 

CMRRC-RP 

09.10.2017 15.11.2018   
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2018 

A execução orçamental dos exercícios económicos das instituições integradas no setor público 

administrativo, no qual se encontra inserido o CMRRC- Rovisco Pais, é assente numa base de 

contabilidade de caixa, que considera apenas os fluxos de tesouraria, a análise da execução orçamental 

destina-se a verificar se os pagamentos de despesa e cobrança de receita estão correspondentes aos 

valores orçamentados. A informação é revelada nos termos da contabilidade pública. 

Passamos agora à análise detalhada da execução orçamental do ano 2018, a qual reflete os valores de 

cobrança de receita e despesa paga face aos valores orçamentado. 

Quadro F.1 – Execução orçamental 2018 – valores globais 

 

Pela análise do Quadro 1 verifica-se que o orçamento corrigido apresenta um superavit orçamental que 

se deve essencialmente à integração do saldo de gerência de 2017 no orçamento de receita de 2018 mas 

o qual não obteve autorização para ser integrado no orçamento de despesa.  

A execução da receita e da despesa gerou um saldo financeiro positivo, no valor de 965.128€, sendo que 

724.864,36€ diz respeito ao saldo de gerência que transitou de 2017 e 212.562€ refere-se a receita 

consignada à execução de um projeto cofinanciado, pelo que o saldo que transita para 2019 ascende a 

27.702€. 

Verificamos que a taxa de execução das receitas ascendeu a 74,91% e a execução das despesas apresenta 

uma taxa de execução de 71,35%. 

No entanto, relativamente à execução orçamental do ano 2018 importa distinguir o impacto entre as 

gerências partidas de 2018. 

Quadro F.2 – Execução orçamental 2018 – Receita 

 

 

 

ORÇAMENTO CORRIGIDO VALORES EXECUTADOS TAXA DE EXECUÇÃO

RECEITAS 12.574.404 € 9.419.222 € 74,91%

DESPESAS 11.849.540 € 8.454.094 € 71,35%

RUBRICAS
ORÇAMENTO 

INICIAL

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO

EXECUÇÃO DE 

01-01-2018 A 

12-07-2018

EXECUÇÃO DE 

13-07-2018 A 

31-12-2018

EXECUÇÃO 

TOTAL 2018

TAXA DE 

EXECUÇÃO

Taxas Moderadoras 45.655 € 46.655 € 17.356 € 8.071 € 25.427 € 54,50%

Transferência do OE 3.917.411 € 3.917.411 € 2.285.157 € 1.632.254 € 3.917.411 € 100,00%

Outras Transf. Correntes 213.540 € 1.164.034 € 509.235 € 608.861 € 1.118.095 € 96,05%

Prestações de Serviços 4.663.292 € 4.885.202 € 1.626.791 € 1.679.592 € 3.306.382 € 67,68%

Outras Receitas 124.045 € 140.280 € 58.643 € 55.836 € 114.479 € 81,61%

Receitas de Capital 1.695.958 € 1.695.958 € 212.563 € 0 € 212.563 € 12,53%

Saldo Gerência 724.864 € 724.864 € 1.396.188 € 724.864 € 100,00%

Total 10.659.901 € 12.574.404 € 5.434.608 € 5.380.802 € 9.419.222 € 74,91%
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Da análise efetuada ao Quadro 2 verifica-se que o orçamento de receita foi objeto de reforço no total de 

1.914.503€. Este reforço correspondeu aos créditos especiais aprovados pela tutela, na sequência de: 

- Reforço de financiamento atribuídos pela ACSS - um reforço financeiro atribuído em julho de 2018, no 

valor de 488.296€ para pagamento de horas extraordinárias em dívida aos enfermeiros e outro de 

572.069€ em dezembro de 2018 para pagamento de dívidas aos fornecedores. 

- verbas cobradas no âmbito do Programa vertical do Ministério da Saúde de Ajudas Técnicas, no valor 

de 95.708€.  

- verbas cobradas da Fundação Sasakawa para financiamento de um projeto destinado à preservação de 

arquivos de património histórico do Hospital Colónia Rovisco Pais, as quais não estavam previstas 

aquando da elaboração do orçamento inicial no valor de 33.565,20€ 

- integração do saldo de 2017 no orçamento de receita, no valor de 724.864,36€ 

No tocante à execução das receitas por rubricas constatamos que: 

- O valor cobrado em Taxas moderadoras ficou aquém do previsto, tendo-se verificado uma taxa de 

execução de 54%. 

- As Transferências do OE, onde estão incluídas as receitas gerais provenientes do Orçamento de Estado 

para funcionamento da instituição, não apresentam desvios relativamente ao previsto. 

- As Outras Transferências Correntes apresentam uma taxa de execução de 96%. Nesta rubrica estão 

incluídas, os reforços de financiamento da ACSS, as transferências do FSE no âmbito de financiamentos 

de projetos integrados no POISE, as transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no 

âmbito dos programas ocupacionais e de inserção, as quais apresentaram uma execução muito aquém 

do previsto. E onde estão incluídas as transferências da ACSS, no âmbito do programa de ajudas técnicas 

e onde se encontra incluída a transferência da Fundação Sasakawa para financiamento do projeto 

destinado à preservação de arquivos de património histórico do Hospital Colónia Rovisco Pais 

mencionado atrás. 

- As Prestações de Serviços onde estão incluídas as atividades de saúde apresentam uma taxa de 

execução de 67%, tendo ficado abaixo do previsto em orçamento, motivado essencialmente pelo facto de 

os utentes tratados no CMRRC serem provenientes do SNS e não de entidades terceiras responsáveis, 

constatando que se tratou de uma tendência constante ao longo dos anos 2016, 2017 e 2018. 

- As Outras Receitas apresentam uma taxa de execução de 81%, considerada aceitável face ao previsto e 

dizem respeito às rendas cobradas e outras receitas pontuais relativas a reembolsos. 

- As Receitas de Capital refletem os valores comunicados pelo Ministério das Finanças relativos à 

alienação de um prédio propriedade de CMRRC. 
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- O Saldo de Gerência no valor de 724.864€ transitou do exercício económico de 2017 e foi integrado no 

orçamento e execução do orçamento de receita de 2018. 

Quadro F.3 – Execução Orçamental 2018 - Despesa 

 

Pela análise do quadro 4 verifica-se que, relativamente à dotação global, o orçamento da despesa obteve 

um reforço orçamental no valor 1.189.639€€, que corresponde à autorização obtida para a aplicação em 

despesa das verbas cobradas no âmbito dos reforços de financiamento (1.060.365€), das verbas do 

Programa vertical do Ministério da Saúde de Ajudas Técnicas (95.708€) bem como para aplicação em 

despesa de um financiamento para um projeto destinado à preservação de arquivos do património 

histórico do Hospital Colónia Rovisco Pais (33.565€). 

Efetuando uma análise mais específica por natureza, verificamos que: 

-No agrupamento das Despesas com Pessoal verificou-se uma sobreorçamentação, em virtude de ter 

sido prevista a integração de todos os recursos humanos que se encontravam com vínculos precários, no 

mapa de pessoal para efeitos de abertura de procedimentos concursais de recrutamento, desde o início 

do ano, no entanto, o provimento dos lugares ocorreu no final do exercício económico, pelo que as 

verbas não foram executadas na totalidade, pelo que a execução orçamental apresenta uma taxa de 84%.  

De referir que, devido às regras das alterações orçamentais que não permitem transferir dotações inter-

rubricas, procedeu-se ao reforço orçamental de 105.850€ no agrupamento, dada a necessidade de 

assegurar a cobertura orçamental das despesas com horas extraordinárias realizadas pelo pessoal de 

enfermagem que se encontravam em dívida acumulada desde 2016. 

-Houve necessidade de proceder a reforços orçamentais das rubricas de Aquisições de Bens e Serviços 

de modo a garantir a cobertura orçamental das despesas realizadas e cujas receitas próprias não se 

afiguravam suficientes. 

-No caso particular das Despesas de Capital financiadas por verbas correntes, podemos referir que as 

regras de orçamentação não permitiram salvaguardar situações de avaria de equipamentos que se 

vieram a verificar, cuja reparação era de necessidade imperiosa, tendo em vista o normal funcionamento 

da instituição e por conseguinte careceram de reforço orçamental.  

Nesta rubrica, a sobreorçamentação que se verifica deve-se ao facto de não ter sido executado o projeto 

de investimento cofinanciado por fundos europeus. 

RUBRICAS
ORÇAMENTO 

INICIAL

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO

EXECUÇÃO DE 

01-01-2018 A 

12-07-2018

EXECUÇÃO DE 

13-07-2018 A 

31-12-2018

EXECUÇÃO 

TOTAL 2018

TAXA DE 

EXECUÇÃO

Despesas com Pessoal 6.101.870 € 6.207.720 € 2.574.298 € 2.651.524 € 5.225.822 € 84,18%

Aquisição de Bens 1.440.750 € 1.651.121 € 432.998 € 1.181.433 € 1.614.430 € 97,78%

Aquisição de Serviços 1.420.437 € 2.212.687 € 377.627 € 1.142.479 € 1.520.107 € 68,70%

Outras Despesas Correntes 24.781 € 24.781 € 4.006 € 3.205 € 7.212 € 29,10%

Despesas de Capital 1.672.063 € 1.753.231 € 25.093 € 61.430 € 86.523 € 4,94%

Total 10.659.901 € 11.849.540 € 3.414.023 € 5.040.072 € 8.454.094 € 71,35%
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Na análise financeira confronta-se a receita cobrada com a despesa processada e não apenas a despesa 

paga, espelhando assim a posição financeira do CMRRC. 

A informação é revelada nos termos da contabilidade patrimonial e não inclui os fluxos financeiros 

relativos aos fundos alheios. 

 

Quadro F.4 – Mapa da Situação Financeira 

 

 

Confrontando os valores totais de receita cobrada com a despesa processada, constata-se que o saldo 

financeiro de 2018 foi positivo no montante de 874.398,55€ 

No entanto, considerando que a receita cobrada inclui fundos não mobilizáveis nomeadamente o saldo 

de gerência de 2017 (724.864,36€) e a receita afeta ao projeto de investimento financiado por fundos 

comunitários (212.562,50€), a receita para financiar a atividade funcional da instituição correspondeu 

na prática a 8.481.795€, ou seja, na realidade a receita cobrada não foi suficiente para assegurar a 

despesa processada. 

O CMRRC contou este ano com dois reforço de financiamento, um no valor de 488.296€ no 1º semestre e 

outro no valor de 572.069€ no 2º semestre. Este reforço permitiu liquidar a dívida referente a horas 

extraordinárias realizadas pelos enfermeiros desde 2016, bem como o pagamento de dívidas a 

fornecedores, finalizando assim o exercício económico sem pagamentos em atraso. 

 

01/01/2018 a 

12/07/2018

13/07/2018 a 

31/12/2018

TOTAL DO ANO 

2018

TOTAL DA RECEITA COBRADA 5.434.608,41 € 5.380.801,81 € 9.419.222,03 €

Saldo de Gerência 724.864,36 € 1.396.188,19 € 724.864,36 €

Financiamento OE 2.285.157,00 € 1.632.254,00 € 3.917.411,00 €

Financiamento ACSS 488.296,00 € 572.069,00 € 1.060.365,00 €

Financiamento Outras Entidades 20.938,82 € 36.791,64 € 57.730,46 €

Prestação de Serviços 1.123.066,00 € 1.604.392,28 € 2.727.458,28 €

Outras Receitas 266.185,60 € 53.616,32 € 319.801,92 €

Receitas de Exercícios Anteriores 526.100,63 € 85.490,38 € 611.591,01 €

TOTAL DA DESPESA PROCESSADA 4.038.420,22 € 4.506.402,54 € 8.544.823,12 €

Compras 237.745,43 € 256.874,50 € 494.619,93 €

Imobilizado 979,00 € 61.286,14 € 62.265,14 €

Subcontratos 69.257,11 € 261.557,38 € 330.814,49 €

Fornecimento e Serviços 1.184.764,66 € 1.588.838,69 € 2.773.603,35 €

Despesas com Pessoal 2.172.094,88 € 2.334.382,21 € 4.506.477,09 €

Outras Despesas 3.748,14 € 3.463,62 € 7.211,76 €

Despesas de Exercícios Anteriores 369.831,00 € 369.831,36 €
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Relativamente à despesa processada importa prestar os seguintes esclarecimentos: 

- no agrupamento de compras, a rubrica de maior volume financeiro foi a de produtos farmacêuticos que 

representaram 66% da despesa em compras, seguidos dos materiais de consumo clínico que 

representaram 20% e as restante rubricas totalizaram os 14% remanescentes. 

- no agrupamento de subcontratos, a rubrica de maior volume financeiro foi a de ajudas técnicas, a qual 

representou 80% da despesa total. 

- no agrupamento de fornecimentos e serviços, existiram várias rubricas que concorreram para o 

volume financeiro significativo que caracteriza este agrupamento. Os FSE são o segundo maior 

agrupamento de despesa do CMRRC a seguir às despesas com pessoal. 

Por ordem decrescente, indicamos: 

os honorários pagos pelos contratos celebrados em regime de tarefa ou avença que representam 26% da 

despesa total do agrupamento, cujo montante é de ascende a 737.173€,  

os serviços referentes a fornecimento de refeições representam 25%, cujo montante é de 714.412€ 

as despesas de funcionamento como sejam, eletricidade, combustíveis e agua representam 15% e 

totalizam o montante de 435.480€ 

as manutenções e reparações de ativos tangíveis representam 9% e ascendem a 254.388€ 

a despesa com os serviço de higiene e limpeza representa 7% e ascende a 210.563€ 

as restante rubricas representam 18% do total da despesa do agrupamento. 

- O agrupamento de despesas com pessoal foi o que teve maior volume financeiro do CMRRC, o seu peso 

financeiro foi de 52% da despesa total.  

Neste agrupamento: 

70% diz respeito às remunerações certas e permanentes tais como vencimentos, subsídio de férias e 

natal, subsídio de alimentação. 

10% diz respeito a abonos variáveis ou eventuais tais como trabalho extraordinário, trabalho noturno, 

ajudas de custo. 

30% diz respeito aos encargos da entidade patronal e prestações sociais, reportamo-nos aos encargos a 

entregar à caixa geral de aposentações e segurança social e ainda à despesa com subsídio de 

Parentalidade e de doença, abono de família. 
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INDICADORES FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2018 a 

12/07/2018

13/07/2018 a 

31/12/2018

Despesa por pagar 624.397,73 90.728,86

Despesa paga 3.414.022,50 5.040.071,76

Receita por cobrar 2.893.722,31 3.281.425,27

Saldo Financeiro 1.396.188,19 874.399,27

Saldo de Gerência 2.020.585,92 965.127,77

Resultado Líquido 322.772,17 251.714,57
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Aquisição de Bens e Serviços  

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO 

Quadro ABS 1 

 

 

Quadro ABS 2 

 

 

 

 

 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº

de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor

Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17 [18] [19]

0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Empreitada de Obras Públicas 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Gestão de Serviços Públicos 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prestação de Serviços 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 136 1.386.225,68 € 4 293.217,29 € 136 1.386.225,68 €

Aquisição de Bens 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 234 587.364,99 0 0,00 € 234 587.364,99 €

Ajuste Directo 

Acordos-Quadro

Locação

Concurso limitado 

TIPO  DE  CONTRATO

Concurso Público c/ prévia c/ apresentação de

Qualificação candidaturas

Periodo de 1 de Janeiro a 12 de Julho de 2018 ( Reporte elaborado no âmbito das instruções 1/2004 do Tribunal de Contas)

Por negociação semConcurso Limitado Concurso Limitado 

Formas  de  Adjudicação

Por negociação com

Ajuste Directopublicação prévia

anúncio

s/ apresentação de publicação prévia de T O T A L 

de anúnciocandidaturas

ao abrigo

Nº Preço Nº Preço Nº Preço Nº Preço Nº Preço Nº

de Contratual de Contratual de Contratual de Contratual de Contratual de Valor

Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Empreitada de Obras Públicas 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 17.458,62 € 1 17.458,62 €

Aquisição de Serviços 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 88 344.555,88 € 88 344.555,88 €

Locação ou Aquisição de Bens Móveis 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 175 120.542,90 € 175 120.542,90 €

Concessão de Obras Públicas 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Concessão de Serviços Públicos 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 0 0,00 €

Sociedade 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0 0 0,00 €

Outros 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0 0 0,00 €

Concurso Limitado

Formas  de  Adjudicação

Periodo de 13 de Julho a 31 de Dezembro de 2018 (Reporte elaborado no âmbito das Instruções 1/2019 do Tribunal de Contas)

TIPO  DE  CONTRATO

Concurso Público c/ prévia

Qualificação

Diálogo

T O T A L 

Procedimento 

Ajuste DirectoConcorrencialde negociação
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CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – 
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS 

Quadro ABS 3 

 

Periodo de 01 de Janeiro  a  12 de julho de 2018

Nº  do Data do Trabalhos Revisão Trabalhos Trabalhos Revisão Trabalhos

Objecto Data Valor Registo Data Primeiro Normais de a Normais de a

Pagamº Preços Mais Preços Mais

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

EUROMEX Limpeza 01/01 A 31/12/18 202.212,00 €

COMANSEGUR Vigilância 01/01 A 31/12/2018 82.653,93 €

SOMOS EQUIPA-SUCH Alimentação 01/01 A 31/12/2018 750.225,00 € 3881/2017 12/04/2018

SOMOS EQUIPA-SUCH Gestão Equip. 01/01 A 31/12/2018 97.416,00 €

SOMOS EQUIPA-SUCH Expl.Elétricas 01/01 A 31/12/2018 5.100,00 €

SOMOS EQUIPA-SUCH Lavagem Roupa 01/01 A 31/06/2018 10.895,41 €

Fornecimento

IBERDROLA Energia 01/01 A 14/06/2018 112.309,20 €

GALPOWER 15/06 A 31/12/2018 79.604,15 €             Acordo Quadro

01/01 A 31/05/2018 42.678,76 €

PETROGAL Gás a granel 01/06 A 30/09/2018 125.201,70 €

SOMOS EQUIPA-SUCH Residuos Solid 01/01 A 31/12/2018 10.865,00 €

PETROGAL Comb Viaturas 01/01 A 31/12/2018 15.158,47 €

HDFFOZ Análises Clinic 01/01 A 31/12/2018 42.500,00 €

GRUPNOR/SMITH Manut Elevad 01/01 A 31/12/2018 6.302,09 €

CONNECTIS Manut Telefonic 01/01 A 31/12/2018 9.441,48 €

Aluguer 

KONICA Serviços 01/01 A 31/12/2018 17.091,49 €

Cópia

Manutenção

MAINCAPITAL Suport Equip 01/01 A 31/12/2018 12.177,00 €

Informatico

Manutenção

ADVANCING TO EIS-GH, TB 01/01 A 31/12/2018 8.610,00 €

Manutenção

ADVANCING TO RHV Escalas 01/01 A 31/12/2018 9.840,00 €

MEO Serviço 01/01 A 31/12/2018 9.960,00 €

Móvel VNPC

ST+I Manutençao 01/01 A 31/12/2018 18.302,40 €

GHAF

CRUZ VERM PORT Transp. não urg 01/01 A 31/12/2018 15.600,00 €

Del Maiorca de doentes

EDP Electricidade 01/01 A 31/12/2018 1.000,00 €

Lisboa

EPAL Àgua 01/01 A 31/12/2018 1.300,00 €

Lisboa

TRULY NOLEN Desinfestação 01/01 A 31/12/2018 2.091,00 €

OHM TECNICA Economato 01/01 A 31/12/2018 495,36 €

MAXONE Papel Fotoc. 3.213,38 €

p/ exclusividade

Pagamentos na Gerência

Acordo-Quadro

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Pagamentos Acumulados

Ajuste Direto

Contrato Visto Trib.Contas

Ajuste Direto

Contratação excluida

Ajuste Direto

Ajuste Direto

ENTIDADE Observações

Contratação excluida

[1]

Acordo Quadro

Acordo Quadro

[14]

Ajuste Direto

Contratação excluida

Ajuste Direto

Ajuste direto

Ajuste Direto

Contratação excluida

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Ajuste Direto (exclusividade))

Ajuste Direto

Acordo-Quadro

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Ajuste Direto

Contratação excluida
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DE 2018 

Nota 1 – Identificação da Entidade, período de relato e referencial contabilístico 

Nota 1.1 – Identificação da entidade e período de relato 

a) O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro foi criado pelo decreto-Lei nº203/96 de 

23 de Outubro como “pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e 

financeira”, assumindo a “herança” do Hospital Colónia Rovisco Pais.  

O CMRRC está instalado numa área rural, na freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede com cerca 

de 140 hectares onde se encontram distribuídos os vários edifícios que o integram e que têm vindo 

a ser recuperados. 

Foi o primeiro Centro Especializado de Medicina de Reabilitação do SNS e em 2002 iniciou a sua 

atividade assistencial, inicialmente com 15 camas, alargando a sua capacidade para 30 camas no 

ano seguinte. Em 2005 recupera um dos antigos núcleos habitacionais da leprosaria e instala 16 

habitações adaptadas para pessoas portadoras de limitação funcional, destinadas a domicílio de 

transição, ensino e treino de cuidadores, uma delas robotizada fruto de um projeto de investigação 

em parceria com a Universidade de Aveiro. 

Um outro edifício é também recuperado destinado à instalação de uma Unidade de Investigação e 

Tratamento de Lesões Medulares. 

Atualmente dispõe de 80 camas distribuídas por dois Serviços (Reabilitação Geral de Adultos e 

Lesões Vertebro Medulares), um edifício destinado a Consulta Externa, serviços de apoio clínico e 

unidade terapêutica com setor de ginásio terapêutico, piscina terapêutica, pavilhão para desporto 

adaptado e outros serviços de apoio. 

Prevê-se o aumento da capacidade - mais 60 camas - com a execução de projeto de recuperação do 

antigo hospital que se espera possa ficar concluído em 2021. 

Mantém internamento de ex-hansenianos, atualmente com 5 camas. 

Tem ainda no seu universo uma Unidade de Cuidados de Convalescença com 60 camas que gere 

com as normas estabelecidas em Acordo com a RNCCI e ARSCentro, vocacionada para o tratamento 

de doentes vítimas de AVC e patologia orto-traumatológica. 

b) Endereço: Quinta da Fonte Quente - 3064-908 Tocha 

c) Classificação orgânica:  

d) Tutela: Ministério da Saúde 
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e) O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC-RP) foi criado 

pelo Decreto-Lei n.º 203/96, de 23 de outubro, para o qual foram transmitidos todos os direitos e 

obrigações do Hospital-Colónia Rovisco Pais (Leprosaria Nacional). 

f) Designação e Sede da entidade que efetua o controlo final e local ondem podem ser obtidas 

cópias das demonstrações financeiras consolidadas:  

 ACSS (Administração Central dos Sistema de Saúde, IP) 

g) Designação e Sede da entidade intermédia que controla localmente e ondem podem ser obtidas 

cópias das demonstrações financeiras consolidadas:  

 ARS Centro (Administração Regional de Saúde do Centro, IP) 

h) Período abrangidos pelas Demonstrações Financeiras:  

 Autorizada a apresentação da conta de 01/01/2018 a 31/12/2018, sendo que houve uma 

Gerência de 01/01/2018 a 12/07/2018 e outra Gerência de 13/07/2018 a 31/12/2018. 

ii) Razão para usar um período diferente do anual:  

 Nomeação de Conselho Diretivo em reunião de Conselho de Ministros de 12/07/2018. 

iii) Indicação de não serem inteiramente comparáveis as quantias das demonstrações financeiras 

do período anterior:  

 Por motivos de alteração do Referencial Contabilístico que passou a ser o SNC AP em vez 

do POCMS. 

Nota 1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras  

a) Indicação do referencial contabilístico:  

 As demonstrações financeiras do CMRRC do exercício económico de 2018 foram 

preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com 

referencial contabilístico SNC AP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de 

setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) 

relevantes para a instituição, à exceção da NCP 3,4,6, 7,11,12,15,16,18,20,22,23 e 24 por 

não ser aplicáveis no CMRRC. 

b) Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos 

não sejam comparáveis com os do período anterior:  

 No balanço podemos referir as contas que em POCMS se referiam a acréscimos e 

diferimentos passaram a constar como outras contas a receber e outras contas a pagar. Na 

Demostração de Resultados a conta com maior variação pende-se com a quantia 

escriturada em Prestações de Serviços que incluí a faturação dos cuidados de saúde 

prestados no ano e em anos anteriores quando em POCMS a faturação relativa a anos 

anteriores era registada em exercícios anteriores.  
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c) Divulgação de itens alterados nas demonstrações financeiras:  

 Em ano de implementação de novo referencial contabilístico é assumido que as 

demonstrações financeiras ainda não revelam uma imagem verdadeira do ativo, do passivo 

e dos resultados da entidade, designadamente por que a classificação/reclassificação de 

itens que passaram do POCMS para o SNC AP talvez não tenham sido corretamente 

efetuadas, não pela quantia escriturada mas pela natureza do item. O motivo pelo qual não 

se procedeu à reclassificação correta prende-se essencialmente por falta de certeza na 

conversão, mas a qual irá ter lugar no próximo exercício económico de 2019. 

d) Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa que não 

estejam disponíveis para uso:  

 O saldo de caixa e depósitos apresenta em 31/12/2018 o valor de 1.099.335,05€ dos quais 

365.464,36€ são referentes ao saldo que transitou da gerência de 2017 e anos anteriores, 

cuja autorização para aplicação em despesa nunca foi obtida, 134.207,28€ são valores 

retidos pelo CMRRC para entrega a terceiros e 571.962,50€ encontra-se consignado como 

garantia de existência da contrapartida nacional para execução de um projeto cofinanciado 

por fundos europeus. 

Desagregação de caixa e depósitos bancários em 31/12/2018 

Conta Euros 

Caixa  2.844,79€ 

Depósitos à ordem no Tesouro  1.096.490,26€ 

      Valores não disponíveis para uso  1.071.634,14€  

Total de Caixa e depósito  1.099.335,05€ 

 

Conta 1 – Meios Financeiros Líquidos – A conta de disponibilidades inclui a conta bancária existente 

no Tesouro e valor em numerário existente em caixa. 

De referir que a Conta no Tesouro, a qual ascende, em 31/12/2018, a 1.099.355,05€, inclui o total 

de 122.265,33€ que são verbas particulares de doentes ex-hanseanianos residentes neste Centro e 

11.941,95€ dizem respeito a retenções de descontos efetuados a funcionários a entregar ao estado. 

Assim, do montante existente na conta do tesouro, 134.207,28€ são fundos alheios e 965.127,77€ 

são fundos próprios. Os fundos próprios incluem 365.464,36€ que transitaram de 2017 em sede de 

saldo de gerência, uma vez que não foi obtida autorização para a sua aplicação em despesa e 

571.962,50€ são verbas consignadas a um projeto com financiamento de fundos comunitários. 

O saldo de gerência efetivo referente ao exercício económico de 2018 é de 27.700,91€. 
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Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:  

 Nas aquisições de bens e serviços a base de mensuração é o custo de aquisição. 

2.2 e 2.3 – Sem notas 

2.4 Principais pressupostos relativos ao futuro:  

 No exercício económico de 2018 não foi possível reconhecer as quantias relativas ao total 

dos imóveis detidos pelo CMRRC porque não foi possível mensurar os edifícios que incluem 

também, além dos vários edifícios onde decorre a atividade operacional, as propriedades 

de investimento. 

2.5 Identificação da NCP cuja aplicação tem efeitos em períodos futuros:  

 NCP 8 – Investimentos Financeiros - que irá provocar impacto no ativo não corrente e no 

património líquido. 

2.6 Principais fontes de incerteza das estimativas:  

 Carência de pessoal técnico para efetuar as respetivas avaliações e registos associados. 

2.7. Sem notas 

2.8 Erros materiais de períodos anteriores: 

a) Natureza dos erros de períodos anteriores:  

- A falta de recursos humanos em geral e de pessoal técnico em particular motivaram erros 

contabilísticos materialmente relevantes, designadamente a regularização de subsídios para 

investimento, uma vez que não foi reconhecido o rendimento anual desde 2007 até 2016. Para 

correção desta situação e uma vez que os processos administrativos não estavam disponíveis foi 

utilizado um critério ed mensuração, o qual passou a ser utilizado a partir do exercício económico 

de 2016. 

- Subsiste um erro materialmente relevante no que toca à quantia escriturada de ativos tangíveis, 

por um lado por falta de inventariação de bens e por outro por falta de abate de outros. 

Prevê-se que o início dos trabalhos de atualização do cadastro de bens tangíveis ocorra durante o 

exercício de 2019. 

Nota 3 – Ativos Intangíveis: Sem notas 

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: Sem notas 

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis  

5.1 – Divulgação da informação relativa aos ativos fixos tangíveis: 
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a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:  

 Nas aquisições de ativos fixos tangíveis a base de mensuração é o custo de aquisição. 

b) Os métodos de depreciação usado: 

 As depreciações são realizadas pelo método das quotas constantes, utilizando ainda as 

taxas do CIBE. 

c) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período: 

 A quantia encontra-se refletida no mapa 5.1.1 - AFT – Ativos Fixos Tangíveis 

e) A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período: 

 A quantia encontra-se refletida no mapa 5.1.2 - AFT – Ativos Fixos Tangíveis 

f) Perdas por imparidade e reversões de perdas: 

 Não foram registadas perdas por imparidade ou reversões. 

5.2 a 5.6 – Sem notas 

Importa referir que o inventário de ativos fixos tangíveis não está atualizado o que provoca 

algumas distorções na perceção do valor dos bens do CMRRC- Rovisco Pais.  

Aguarda-se a conclusão dos trabalhos, cujo processo administrativo de contratação se encontra na 

fase inicial, para efetuar as respetivas correções contabilísticas. 

Nota 6 – Locações: Sem notas 

Nota 7 – Custos de empréstimos obtidos: Sem notas 

Nota 8 – Propriedades de investimento: Sem notas 

Nota 9 – Imparidade de ativos 

9.1 Critérios para distinguir ativos não geradores de caixa de ativos geradores de caixa:  

 Consideram-se perdas por imparidade de ativos geradores de caixa as faturas anuladas que 

foram previamente emitidas a entidades responsáveis pelos cuidados de saúde prestados a 

utente beneficiários dessas mesmas entidades e que declinam a responsabilidade pelo 

pagamento desses serviços. 

 

9.2 a 9.4 Sem notas 

9.5 Divulgação dos acontecimentos e circunstâncias que conduziram ao reconhecimento da perda 

por imparidade: 

 As faturas emitidas a entidades terceiras responsáveis pelo pagamento dos cuidados de 

saúde prestadas aos utentes do CMRRC são anuladas na sequência da declinação de 
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responsabilidade por parte das companhias de seguros após parecer do Gabinete Jurídico 

do CMRRC ou por ordem judicial. 

9.6 As principais classes de ativos afetados por perdas por imparidade: 

 São as contas de clientes conta corrente. 

9.7 Sem notas 

Nota 10 – Inventários 

10.1 - As existências são mensuradas ao custo de aquisição e o método de custeio das saídas de 

armazém é o custo médio ponderado. 

A quantia reconhecida como gasto do período foi de 16.401,94€ e a quantia reconhecida como 

reversão foi de 13.269,15€. 

Nota 11 – Agricultura – Sem notas 

Nota 12 – Contratos de construção – Sem notas 

Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação 

13.1 O CMRRC reconhece os rendimentos quando emite a faturação às entidades financeiras 

responsáveis pelos cuidados de saúde que presta aos seus utentes. 

Conta 21 – Clientes, contribuintes e utentes - O valor das dívidas de terceiros ascendem a 

3.250.242,98€. 

A decomposição da conta 211 – Clientes c/c é a seguinte: 

- Companhias de Seguros: 1.506.956,99€ 

- Outros Clientes: 505.184,63€€ 

- ACSS: 483.598,85€ 

- Instituições EPE: 953,10€ 

- ARS, IP: 367.453,49€ 

- Regiões Autónomas: 382.522,42€ 

- Outros devedores: 3.573,50€ 

De referir que o valor em dívida da ACSS refere-se a convenções internacionais que passaram a ser 

da responsabilidade da ACSS no final do ano 2017 e não da ARS.  

Conta 27 – Devedores por acréscimos de rendimentos- Esta conta reflete o valor a cobrar pela 

venda a crédito, de um imóvel, realizada no exercício económico de 2014, cuja regularização é 

efetuada através de transferências anuais a efetuar pela Direção Geral de Finanças. O valor em 

dívida refletido ascende a 1.149.500€.  
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Nesta conta está também incluída a faturação emitida por reembolsos de vencimentos, reembolsos 

de encargos com consumos a outras entidades (SUCH e APPACDM) no total de 31.182,99€ 

 

Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação 

     01/01/2018 a  13/07/2018 a 

       12/07/2018    31/12/2018 

Transferências do Tesouro                         2.285.157€      1.632.254€ 

Transferências da ACSS                                  488.296€         572.069€ 

Subsídio FSE                                                 13.765,92€        0€ 

Subsídio Outras Entidades                             7.172,90€      36.791,64€ 

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes – Sem notas 

Nota 16 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio – Sem notas 

Nota 17 – Acontecimentos após data de relato – Após a data de balanço não foram 

reportados eventos que afetem os valores de ativos, passivos ou resultados das 

demonstrações financeiras apresentadas. 

Nota 18 – Instrumentos financeiros- Sem notas 

Nota 19 – Benefícios dos empregados – Sem notas 

Nota 20 – Divulgações de parte relacionadas – Sem notas 

 

NOTA FINAL: AGUARDA-SE NOMEAÇÃO DE FISCAL ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MENSAGEM FINAL 

 
 

 

 

 

Mensagem Final 

 

O curto tempo de exercício do atual Conselho Diretivo em 2018 e as enormes dificuldades de 

gestão, não permitiram concluir ações que constavam do plano da gestão atual. O ano de 2019  

deverá caracterizar-se pela implementação dos projetos em curso designadamente na área clínica 

onde dirigiremos os esforços para a melhoria de processos de trabalho, informatização clínica, 

gestão do risco, desenvolvimento de programas de reabilitação com métricas rigorosas para 

avaliação de resultados clínicos e funcionais, criando as bases para futura Acreditação 

Internacional.  

 A execução dos projetos em curso, tanto no âmbito na investigação clínica , como no que respeita 

ao investimento  estrutural, nomeadamente nas redes informáticas e de comunicação, na  

certificação/eficiência energética, na concretização da obra de expansão da capacidade em 

internamento e na reabilitação de edifícios degradados constituirá um avanço no desenvolvimento 

do CMRRC e criação de valor para o SNS que se refletirá na qualidade de serviço e na sáude da 

população servida. 

Agradecemos a todos os colaboradores do CMRRC que têm, com o seu esforço e sentido de Missão, 

contribuído para a prestação de cuidados em MFR com qualidade e segurança. 

 

 

Tocha, 05 de Junho de 2018 
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