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Resumo 

 

Os Hospitais são organizações complexas que enfrentam um ambiente competitivo, 

sujeitas a constantes mudanças tecnológicas, em que os utentes são cada vez mais exigentes 

e informados, que nos proporciona a necessidade do aumento da eficiência operacional e 

qualidade dos mesmos. 

Estas organizações de saúde têm-se modificado ao longo da dinâmica política 

portuguesa. Em 2007, ocorreu à transformação dos hospitais SA em hospitais, EPE, onde 

existiram melhorias significativas, uma maior autonomia administrativa e financeira.  

A análise de rácios nas organizações de saúde pode trazer mudanças organizacionais, 

no contexto em que retiramos conclusões sobre o estado atual, identificamos mais-valias e os 

entraves para uma perspetiva futura das mesmas.  

Os relatórios de gestão dos hospitais portugueses são divulgados e analisados, porém 

apenas alguns rácios são calculados, e nesta presente dissertação são calculados outros rácios 

que permitam uma análise económico-financeira mais profunda. 

Em suma, os objetivos desta dissertação consistem no cálculo e análise de um 

conjunto de rácios que refletem a sustentabilidade económico-financeira de dois hospitais 

portugueses públicos entre 2007 e 2011. Nesta análise histórica e comparativa dos rácios foi 

utilizado um estudo exploratório. A metodologia como referência foi o estudo de caso, dando 

foco aos hospitais portugueses.  

O trabalho empírico foi desenvolvido com base em rácios económico-financeiros, 

análise dos custos para dois hospitais portugueses, com o objetivo de generalizar para outras 

organizações de saúde, para um consequente aumento de eficiência operacional. 
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Abstract 

 

Hospitals are complex organizations facing a competitive environment subject to 

constant technological change, in which users are increasingly demanding and informed, 

making increased operational efficiency and quality necessary. 

These health organizations have been modified due the Portuguese political 

dynamics. In 2007 transformation of SA hospitals into EPE hospitals ocurred, where there 

were significant improvements and increased financial and administrative autonomy. 

The ratio analysis in healthcare organizations can bring contextual organizational changes, 

allowing conclusions about their current states to be draw within, capital gains and obstacles 

while creating a future perspective of the same. 

Management reports in Portuguese hospitals have been disclosed and analyzed, but 

only a few ratios have been calculated, and this present work calculated additional rations in 

order to allow others an economic analysis and financial deeper. 

In short, the objective of this dissertation was the calculation and analysis of a set of ratios 

that reflect economic and financial sustainability of two Portuguese public hospitals between 

2007 and 2011. This historical and comparative ratio analysis was used an exploratory 

perspective, justifying the same. Case study methodology was taken as reference, focusing on 

Portuguese hospitals. 

Empirical analysis was developed based on economic-financial ratios and cost analysis 

for two Portuguese hospitals, in order to generalize to other health organizations, for a 

consequential increase in operational efficiency. 
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Capítulo I. Introdução 

 

1.1.Enquadramento do problema de Investigação 

 

Atualmente, o sector de saúde de diversos países deparou-se com necessidade de 

adopção de novas medidas, sobretudo, devido a problemas relacionados com dificuldades 

económicas, a prestação de serviços de má qualidade e a ineficiência de gestão hospitalar 

(Hardaway, 2000; Stewart, 2003). 

Em Portugal vivem-se momentos de crise, com uma situação financeira  desfavorável 

do Sistema Nacional de Saúde (SNS), onde se verifica um desperdício dos recursos financeiros 

que atinge pelo menos 25% do montante afetado aos serviços de saúde (Nunes, 2009). Deste 

modo tornou-se necessário tomar medidas com o objetivo de atingir uma sustentabilidade 

financeira nas organizações de saúde. 

Para atingir essa sustentabilidade, a análise financeira de uma empresa recorre a um 

conjunto de instrumentos analíticos que procuram auxiliar um conjunto heterogéneo de 

entidades no conhecimento da situação e evolução económica e financeira de uma empresa 

ao longo de certo espaço de tempo e a procurar antecipar o seu provável comportamento 

futuro (Farinha, 1994). 

As organizações, independentemente do tamanho, podem ser descritas como um 

sistema de relações e movimentos financeiros que assentam na tomada de decisões dos 

gestores (Helfert, 2010). Estes devem ter em consideração que a saúde das instituições 

financeiras é fulcral para que se possa adequar os serviços de saúde á população (Herkimer, 

1986). 

As organizações de saúde têm passado por dificuldades, dado que possuem uma 

estrutura organizacional grande e complexa, necessitam de uma gestão financeira eficiente 

(Souza et al, 2009). Desta forma, a gestão financeira é um dos fatores que conferem 

dinamismo á área de saúde (Raimudini e Souza, 2003). 

Os hospitais públicos portugueses são reconhecidos como uma das organizações mais 

complexas na estrutura e na administração devido ao uso de política de contenção de custos e 

no uso racional dos recursos existentes (Jacobs, 1974). Os hospitais são essenciais para 

qualquer população, que procurem e exigem cada vez mais eficácia, eficiência e qualidade da 

prestação de cuidados de saúde. A melhor forma de aplicação da política de contenção de 

custos nos hospitais passa pela identificação e análise dos custos pelos profissionais de saúde, 

envolvendo-os de uma forma positiva na dimensão da gestão do controlo financeiro 

 A atual organização e gestão dos hospitais torna-se um grande desafio para os 

gestores, sobretudo no contexto atual de fortes constrangimentos financeiros e de uma maior 

consciencialização dos utentes, dos seus direitos e das crescentes exigências (Vaz, 2010). Os 
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gestores hospitalares tomam decisões que no âmbito de três dimensões da gestão financeira 

se podem identificar como sendo: decisão de investimento, do financiamento e das operações 

(Helfert, 2010). Consequentemente, os gestores hospitalares necessitam de dominar técnicas 

de gestão financeira, com objetivo de atingir resultados financeiros apropriados para a 

caracterização da excelência hospitalar (Martins, 2008). 

Para tal quando há uma diminuição do número de serviços prestados, da eficiência e 

do financiamento, é necessário tomar medidas de eficiência e desempenho operacional. 

As técnicas de medição são fundamentais, porque o que não é medido não é 

controlado e se as empresas quiserem sobreviver e prosperar na era da informação, devem 

utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho, derivados de estratégias e capacidades 

(Kaplan e Norton, 1996). Assim, o que não se mede não se pode controlar não se pode gerir 

(Marques e Almeida, 2005). 

Neste contexto, as organizações de saúde portuguesas necessitam de ferramentas que 

permitam a redução de custos e o aumento da eficiência, mas a contenção de gastos não está 

necessariamente ligado ao custo de atendimento de saúde e a eficiência na utilização dos 

recursos.  

Um indicador de desempenho pode ser definido como sendo um meio utilizado para 

quantificar de uma tomada de decisão feita pela empresa. Portanto, um indicador de 

desempenho possibilita que uma determinada organização possa saber a evolução dos efetivos 

resultados decorrentes de suas atividades enquanto unidade de negócio (Neeley et al, 1996). 

Deste modo, o objetivo de estudo de caso foi construir um conjunto de indicadores de 

desempenho com base de rácios económico-financeiro de dois hospitais portugueses, que 

possa quantificar a eficiência operacional e financeira e atingir precisão e qualidade na 

informação, de forma atingir os objetivos organizacionais dos gestores de saúde. 

Com este estudo pretende-se preencher alguns entraves para a melhoria na avaliação 

económico-financeira das organizações, através dos resultados obtidos pelo cálculo dos 

indicadores de desempenho, cuja implacabilidade é possível noutros hospitais portugueses. 

Não poderíamos deixar de mencionar que existem poucos estudos realizados sobre 

esta temática, deste modo, a revisão de literatura foi limitada. 
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1.2. Objetivos, Justificação e Questões de Investigação 

1.2.1. Justificação do tema   

 

A motivação para este trabalho de investigação surgiu da necessidade de definir um 

padrão de eficiência operacional e financeira nos hospitais públicos portugueses, de modo a 

reduzir os custos, e pelo facto de não se ter conhecimento da realização de nenhum estudo 

de caso deste género sobre os rácios financeiros dos hospitais portugueses públicos.  

Com este cálculo e interpretação dos rácios, pretende-se avaliar os resultados obtidos 

conseguidos em dois hospitais públicos portugueses, numa perspetiva de eficiência, eficácia e 

de economia, para serem utilizados como ferramenta de controlo de atividade. 

Outro dos motivos é o facto de os hospitais apresentarem um processo produtivo 

distinto das outras empresas, logo a medição de eficiência e desempenho vai diferir pelos 

seus múltiplos objetivos e definição da produção. 

O presente estudo consiste numa análise exploratória e quantitativa, ou seja, trata 

problemas pouco usuais, objetiva definir proposições para futuras investigações (Yin, 2011) e 

preocupa-se com a medição objetiva e quantificação dos resultados (Godoy, 1995), 

procurando ir além da análise financeira tradicional, utilizando os dados disponíveis, 

publicados pelo Ministério de Saúde. Com este estudo pretende-se contribuir para a melhoria 

do desempenho financeiro e operacional nas organizações de saúde. 

O estudo de caso é utilizado quando existe a necessidade de explorar uma situação 

que não está bem definida (Macnealy, 2002), nomeadamente este presente estudo pretende 

contribuir para a melhoria da eficiência dos dois hospitais, de aspetos económicos, sociais e 

regionais idênticos, o Hospital de Vila Real, EPE e o Hospital de Évora, EPE através da 

utilização de medidas de desempenho. 

No entanto, o objetivo principal do presente estudo de caso é uma análise entre os 

resultados obtidos dos indicadores de desempenho de duas organizações e identificar quais as 

fraquezas e os aspetos a manter e a melhorar na sua avaliação económico-financeira dos seis 

anos consecutivos (entre 2007 e 2011). 

Contudo outros dos objetivos são possuir uma medida padronizada de análise, que 

possibilita a comparabilidade entre o desempenho de diferentes organizações em períodos 

distintos. 

 

1.2.2. Propósito da Investigação  

 

O propósito geral do presente artigo é demonstrar a mais-valia de utilização de 

indicadores de desempenho para o aumento do desempenho operacional e financeiro das 

organizações de saúde.  

Os objetivos específicos do estudo são:  
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 Identificar as semelhanças entre as duas organizações de saúde, considerando a 

situação financeira, no período entre 2007 e 2011.  

 Necessidade de conhecer melhor internamente as organizações de saúde, sobretudo 

na área económico-financeira. 

  Estabelecer uma comparação através de rácios de desempenho operacional e 

financeiro entre o Hospital de Évora e o Hospital de Vila Real.  

 Criar um padrão de desempenho operacional nas organizações de saúde. 

 Identificar as possíveis limitações do estudo e possíveis estudos para melhoria da 

avaliação económico-financeira dos hospitais.  

 Utilizar os valores obtidos pelo cálculo dos indicadores de desempenho para sugestões 

para tomada de decisões futuras.  

 

As unidades de análise correspondem aos dois hospitais públicos portugueses em estudo, o 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Altos Douro, EPE, em Vila Real e o Hospital Espirito 

Santo, EPE em Évora.  

 

1.2.3. Questões da Investigação  

 

1. Qual é a relação entre os indicadores de desempenho financeiro e operacional com a 

redução de custos?  

 

2. Quais  são os ganhos das organizações de saúde com a avaliação dos indicadores de 

desempenho? 

 

3. Os indicadores de desempenho operacional com base nos rácios económico-

financeiros são ferramentas relevantes de auxílio a gestão hospitalar? 

 

 

1.3. Estrutura da Investigação 

 

Este estudo está dividido em cinco capítulos além da bibliografia e anexos. O capítulo 

1 é composto pelo enquadramento do tema, pela identificação dos objetivos e questões a 

serem respondidas através deste estudo. O capítulo 2 trata da metodologia de investigação, 

apresentando as fases do procedimento para investigação empírica. 
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O capítulo 3 apresenta a investigação empírica, a metodologia dos temas abordados no 

capítulo anterior. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com a pesquisa dos dois hospitais e discussão dos 

mesmos. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais do estudo, bem como as limitações do mesmo, 

seguidas das referências bibliográficas e respectivos anexos,  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sequência do desenvolvimento do trabalho 
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Capítulo II. Enquadramento teórico 

 

No atual contexto económico, a competitividade entre empresas, o processo de 

globalização, exige que as organizações de saúde procurem instrumentos para redução de 

custos e aumento na eficiência operacional e financeira.  

Na presente situação em que os hospitais são pressionados para a redução dos custos, 

a solução é o benchmarking. A busca pela excelência, do aumento da qualidade é um desafio 

para as organizações de saúde (Shoemaker, 2009). A análise financeira permite concluir se 

uma empresa tem ou não tem criado valor para os acionistas numa ação histórica ou numa 

análise previsional se estima a criação de valor (Neves, 2011). Existem diferentes técnicas 

utilizadas pela perspetiva da análise financeira, entre elas está a análise de indicadores de 

desempenho (Williams et al, 2008). 

A maioria dos hospitais e outras organizações de saúde, regularmente, avaliam a sua 

situação financeira pelo cálculo das razões diferentes e compararam os valores com os de 

períodos anteriores, procurando diferenças que podem indicar uma mudança significativa na 

situação financeira. Muitas organizações de saúde também comparam os seus próprios valores 

com os de organizações similares, procurando por diferenças que podem indicar fraqueza ou 

oportunidades de melhoria (Schuhmann, 2008).  

A revisão bibliográfica é uma etapa essencial á exploração do domínio de 

investigação, que permite estruturar o problema, estabelecer ligações e clarificar conceitos. 

Os artigos de referência serão: Schuhmann (2008), que analisou os indicadores de 

desempenho de Short-Term Acute Care Hospitals (STACH), que são hospitais de tratamentos 

intensos de curto prazo; Dellifraine et al (2010), que desenvolveram um modelo abrangente 

para avaliar a crise financeira, em geral, em hospitais de cuidados agudos na Penisilvania.  

Os relatórios de gestão estão presentes na investigação, para avaliação de 

desempenho dos hospitais, efetuar as devidas comparações entre as organizações e tomar 

decisões sobre os aspetos a melhorar para um aumento da eficiência financeira e operacional 

hospitalar. O uso dos relatórios de gestão tem sido  prática em vários estudos internacionais, 

como o Hospital Report produzido pelo Hospital Report Research Collaborative (HRRC) no 

Canadá e pelo Flex Monitoring Team para Critical Access Hospitals (CAHs) nos Estados Unidos. 

Os vários estudos internacionais demonstram que o aumento dos custos não implica 

necessariamente na melhoria dos resultados de saúde. 
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2.1. Caracterização do Sector de Saúde 

 

No século XII, quando reinava o fundador de Portugal, D. Afonso Henriques mandou 

autorizar a criação de albergarias para cuidar dos doentes (Falcão e Reis, 2003). As 

albergarias foram criadas para assistência aos peregrinos e viajantes, mas também era 

utilizadas de albergue para doentes e mendigos, eram sustentadas, sobretudo as ordens 

religiosas e militares, sendo algumas dotadas de pequenas enfermarias, em alguns locais, 

eram conhecidos como a “casa dos viajantes” (Ferreira, 1990). O primeiro documento 

conhecido da intervenção régia na administração de albergarias e casas de doentes, da 

responsabilidade de ordens religiosas e outras de iniciativa de algumas profissões, sendo 

assim foram instituídos os hospitais de Carpinteiros, dos Ourives, dos Pescadores, dos 

Alfaiates (Simões 2004, b). Por outro lado, foram criados hospitais gerais e especializados, 

como as leprosarias, gafarias ou lazaretos (Ferreira, 1986). No século XV foi criada a base 

para os serviços de saúde, com o pedido de construção do “Hospital de Todos os Santos” por 

D. João II, que seria constituída por quarenta pequenos hospitais. (Simões 2004, b). O 

“Hospital de Todos os Santos” inicia a atividade em 1502, foi considerado o primeiro hospital 

moderno português, pela separação dos espaços de hospitalidade, destinados a peregrinos e 

viandantes, dos espaços estritamente reservados a doentes, em contraste com o hospital/ 

albergaria medieval que acolhia todos no mesmo espaço sem distinção de funções” (Sá, 

1998). O D. Manuel ordenou em 1521, que se integrassem os hospitais nas Misericórdias locais 

(Sá, 1998). Em 1866, as instituições de assistências foram obrigadas a vender grande parte dos 

seus bens em hasta pública, nomeadamente as Misericórdias. O Estado assume o poder do 

sistema assistencial, criando creches e asilos, hospitais para tuberculosos e loucos (Ferreira, 

1986).  O hospital português vai-se modificando de acordo com a dinâmica política, social e os 

conceitos de cura e de doença. Na era da revolução industrial, no século XIX, ocorreram 

grandes mudanças no combate às doenças infeciosas. Os hospitais eram o local dos pobres, 

enquanto os tinha capacidade para pagar, recebiam os médicos em casa. No século XIX 

passaram a existir hospitais gerais, hospitais públicos, hospitais privados em todas as grandes 

cidades europeias (McKee e Healy, 2002). Durante os últimos sessenta anos, o estatuto 

jurídico dos hospitais portugueses foi considerado o responsável pela limitada autonomia das 

instituições, as produções ineficientes, a fraca equidade no acesso e aumento de custos com 

a prestação de cuidados, de discutível qualidade (Falcão e Reis, 2003). Consequentemente, 

ocorreram várias reformas com intuito de trazer uma maior autonomia ao nível da gestão, ao 

nível do financiamento. De um sistema regionalizado, estabelecido pela publicação da Lei 

nº2011, de 2 de Abril de 1946, a lei da organização do hospital, cujo objetivo foi o de 

organizar pela primeira vez em Portugal os serviços de cuidados de saúde existentes, que 

lança a base para uma rede hospitalar sob a responsabilidade das Misericórdias até ao Serviço 

Nacional de Saúde e ao hospital dos nossos dias (Falcão e Reis, 2003).  
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Posteriormente, ocorreu a criação do Ministério de Saúde e Assistência, por via do 

decreto-lei nº41825, de 13 de Agosto de 1958, onde a tutela passou do Ministério do Interior 

para o Ministério de Saúde e Assistência. Antes da revolução de Abril de 1974, as 

misericórdias, as instituições centenárias de solidariedade social ocupavam um lugar de 

destaque na saúde, geriam parte das instituições hospitalares e outros serviços por todo o 

país, entre eles: os serviços privados, dirigidos nos estratos socioeconómicos mais elevados; 

os hospitais estatais, gerais e especializados, encontravam-se principalmente localizado nos 

grandes centros urbanos; os serviços de saúde pública, vocacionados, sobretudo para a 

proteção de saúde (vacinações, proteção materno-infantil, saneamento ambiental, etc.), os 

serviços médico-sociais, prestavam cuidados para os beneficiários da Federação Caixa de 

Previdência (OPSS, 2002). Na década de 70, o principal objetivo da política foi a diminuição 

de barreiras ao acesso de cuidados médicos, quer no funcionamento, quer no acesso físico 

(Pita Barros, 1999). Em 1971, foi concretizada a nova reforma do sistema de saúde, conhecida 

como “reforma de Gonçalves Pereira” que serviu de base para a criação do Serviço Nacional 

de Saúde concretizada pelo Decreto-lei nº414/71 de 27 de Setembro, que as organizou, de 

forma completa, o Ministério de Saúde e Assistência, reconhecendo o direito á saúde de todos 

os portugueses. O estado deixou de ter uma intervenção supletiva para passar a ser 

responsável tanto pela política de saúde como pela execução. Em 1971 criaram-se a partir dos 

distritos duas estruturas funcionais: os centros de saúde e os Hospitais (Pita Barros, 1999). 

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, o sistema de saúde em Portugal sofreu profundas 

alterações, foi aprovada uma nova Constituição, onde o artigo 64º ditava que todos os 

cidadãos tinham o direito de acesso á proteção de saúde e o dever de defendê-la e a 

promover. Até o ano de 1979, o ano de criação do Serviço Nacional de Saúde, a assistência 

médica competia às famílias, as instituições privadas e aos serviços médico-sociais da 

Previdência. Ao Estado competia apenas à existência. A organização é descentralizada, sendo 

dominado pelas Regiões de Saúde, que estabelecem o contacto entre o nível local e o 

Ministério de Saúde em Portugal, existem cinco regiões de Saúde: Norte, com sede no Porto; 

Centro, com sede em Coimbra, Lisboa e Vale de Tejo, com sede em Lisboa; Alentejo, com 

sede em Évora e Algarve, com sede em Faro (Almeida, 1999). O Serviço Nacional de Saúde foi 

criado pela Lei n.º 56/ 79, de 15 de Setembro, enquanto instrumento do Estado para 

assegurar o direito á proteção de saúde. O Serviço Nacional de Saúde fica a dispor de serviços 

prestadores de cuidados primários (centros comunitários de saúde) e de serviços prestadores 

de cuidados diferenciados (hospitais gerais, hospitais e outros especificados). Existem 18 sub-

regiões, correspondentes a cada um dos distritos de continente. Em cada região de Saúde, 

“dotada de personalidade jurídica”, autonomia administrativa e financeira, e património 

próprio, tendo funções de planeamento, distribuição de recursos, orientação e coordenação 

de atividades, gestão de recursos humanos, apoio técnico e administrativo de avaliação de 

funcionamento das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde (Almeida, 1999). 
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Nos termos do artigo nº1 do Regulamento Geral dos Hospitais, constante no Decreto-

lei nº 48 458, do 27 de Abril de 1986, os hospitais são “serviços de interesse público”, 

instituídos, organizados e administradores com o objetivo de prestar á população, a 

assistência médica curativa e da reabilitação e compete-lhes também, colaborar na 

prevenção da doença, no ensino e na investigação científica. Em 1989, o nº2 do artigo 64º da 

Constituição foi revisto e alterado, passando a decretar que o Serviço Nacional de Saúde era 

“universal e geral, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 

tendencialmente gratuito”. Em 1990, o Sistema de Saúde português foi regulado, a partir de 

1990 por dois diplomas essencialmente: a Lei de Bases de Saúde (Lei nº48/90, de 24 de 

Agosto) e o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (Lei nº22/93, de 15 de Janeiro). O ano de 

1990 foi considerado um ano de grandes mudanças para o Serviço Nacional de Saúde. ( 

(Simões e Lourenço, 1999; Simões, 2004 b); Simões e Dias, 2010). A Lei de Bases de Saúde de 

1990 (Lei nº 48/90 de 24 de Agosto) é fulcral referir a Base XII – Sistema de Saúde – Art.º. 1º: 

“O Sistema Nacional de Saúde é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as 

entidades públicas (…), entidades privadas e por todos os profissionais livres (…)”, ou seja, 

surge uma nova e ampla conceção do sistema de saúde, integrando SNS, entidades privadas e 

profissionais liberais. O Estado poderá atuar através de serviços próprios, celebrar acordos 

com entidades privadas para a prestação de cuidados de saúde e apoiar e fiscalizar a restante 

atividade privada na área da saúde. O regime de taxas moderadoras para o acesso aos 

serviços de urgência, as consultas e aos meios complementares de diagnóstico e terapêutico 

em regime de ambulatório, bem como ás suas isenções foi estabelecido pelo Decreto-Lei 

nº54/92, de 11 de Abril. Em 1993 foi criado o Estatuto do SNS (Decreto-Lei º 11/93 de 15 de 

Janeiro que reforça a separação entre sistema de saúde e serviço nacional de saúde (Art.º. 1 

“O Serviço Nacional de Saúde (…) é um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e 

de serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a superintendência ou 

tutela do Ministro da Saúde”) e incentivando a intervenção do sector privado na prestação de 

cuidados (Artº. 28 “A gestão de instituições e serviços do SNS pode ser entregue a outras 

entidades mediante o contrato de gestão ou a grupo de médicos em regime de convenção”). 

No início do século XXI, o sistema de saúde português não conseguiu atingir todos os objetivos 

na reforma hospitalar, apesar dos muitos esforços (Barros e Simões 2007): aumentos dos 

custos de saúde ocorrem de uma forma descontrolada, os utentes e os profissionais de saúde 

sentiam-se insatisfeitos com o sistema público de saúde, o recurso desmedido ás urgências 

hospitalares, sem consideração quais são os cuidados primários de saúde, lista de esperas 

cirúrgicas elevadas com tempo de espera, clinicamente aceitável. Em 2002, Portugal 

atravessou um período de intenções consecutivas de reforma da Administração Pública com 

importantes repercussões sobre o sector da saúde, com destaque ao nível da prestação 

pública dos cuidados hospitalares, ou seja, foi necessária uma reformulação do Serviço 

Nacional de Saúde. Em 7 de Março de 2002 foi publicado a Resolução do Conselho de Ministros 

nº41/ 2002, que tem como objetivo que os hospitais sejam “livres” do enquadramento 

burocrático-administrativo e monopolista e adotar um sistema em rede de prestação de 
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cuidados de saúde, com um estatuto jurídico, privilegiando maior independência, agilidade e 

adotando definitivamente a natureza e gestão empresarial, preparação de um “estatuto tipo 

de hospital”, agora uma natureza formal de Entidade Pública Empresarial (EPE) (OPSS, 2003). 

Este novo Serviço Nacional de Saúde baseava a sua organização e funcionamento na 

coordenação de redes de cuidados de saúde primários, diferenciados e de cuidados 

continuados (Simões e Dias, 2010). Neste contexto, em 8 de Novembro de 2002, foi publicada 

a nova Lei da Gestão Hospitalar (LGH) – Lei nº27/2002, que procedeu á primeira alteração da 

Lei de Bases de Saúde de 1990 e estabeleceu o novo regime de gestão hospitalar. Nesta nova 

lei é definido um novo conceito de “rede de prestação de cuidados de saúde” composto por 

hospitais públicos tradicionais, hospitais públicos com natureza empresarial, hospitais 

sociedades anónimas de capitais públicos, com ou sem fins lucrativos (Moreira, 2004). Um 

pilar de reforma foi a empresarialização do hospital – hospital centrismo- mais rigoroso que 

transforma trinta e quatro hospitais do antigo Serviço Nacional de Saúde em trinta e uma 

sociedades anónimas, ainda que, com capital totalmente público. (OPSS, 2008). 

Em 10 de Dezembro de 2003, foi instituída uma Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 

com o Decreto-lei nº309/2003, com o intuito de supervisionar a atividade e o funcionamento 

das entidades prestadoras de saúde, no que diz respeito ao cumprimento das suas obrigações 

legais e contratuais relativas ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, da observância dos 

níveis de qualidade e segurança e aos direitos dos utentes (OPSS, 2004). Em 2005, o Estado 

procura uma melhoria na eficiência (garantir, desenvolver e ampliar) no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde e a manutenção das referências ideológicas (Simões e Dias, 2010), sendo 

adotadas medidas corretivas em relação ao modelo de prestação de cuidados de saúde: ao 

nível dos cuidados de saúde primários foi procedida a reestruturação dos Centros de Saúde 

através da criação dos Agrupamentos dos Centros de Saúde e das Unidades de Saúde 

Familiares com base em princípios e valores de boa governação (OPSS, 2005): ao nível dos 

cuidados diferenciados, o Estado procedeu a transformação das antigas Sociedades Anónimas 

(SA) em hospitais de Estabelecimentos Públicos Empresariais (EPE) pelo Decreto-Lei 

nº93/2005, de 7 de Junho e a transformação dos hospitais Sociedade Público Administrativo 

(SPA) em EPE, através do Decreto-Lei n.º233/2005, de 29 de Dezembro, conferindo a 

natureza EPE ao Hospital de Santa Maria e ao Hospital de São João até então integrados no 

SPA, por consideram que os hospitais EPE que se adequam melhor aos objetivos da gestão 

hospitalar, tanto ao nível da racionalidade das decisões de investimento e tanto ao nível 

operacional (Barros e Simões, 2007; OPSS, 2008). O hospital EPE tem autonomia financeira, 

sendo tutelado pelo Ministério das Finanças  e pelo Ministério da Saúde. Os principais critérios 

de gestão dos estabelecimentos públicos empresariais (EPE) são de natureza centrada na 

operacionalização dos princípios da racionalidade económica, a atividade paga pelo Estado, 

através de “contratos-programa”, onde se definem metas quantitativas e qualitativas, 

calendarização, investimentos necessários, indicadores de desempenho, os profissionais 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

11 
 

sujeitos a instrumentos de regulamentação coletiva e regulamentos internos, a opção de 

trabalhador pelo regime de contratação a que se sujeita fazendo depender o regime de 

proteção social assegurado, a contratação dependente da previsão anual dos orçamentos 

apresentados ao Ministério de Saúde. A organização interna dos hospitais EPE rege-se por 

regulamentos internos, normas em vigor para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde 

compatível com a natureza empresarial e pelo regime jurídico aplicável aos EPE’s, os órgãos 

constituintes são: Conselho de Administração, Fiscal Único e Concelho Consultivo, ao 

concelho de Administração cabem à organização, planeamento, execução e avaliação das 

atividades hospitalares, de orçamento dos Recursos Humanos. A tutela dos hospitais EPE é o 

capital estatutário e membros do Conselho de Administração definidas conjuntamente pelos 

Ministérios de Saúde e das Finanças. O fiscal único é nomeado pelo Ministro das Finanças. O 

fiscal único é nomeado pelo Ministro das Finanças. O Ministro da Saúde ou as Administrações 

Regionais de Saúde (sob delegação do ministro) tem a superintendência em matéria de 

controlo/ fiscalização das atividades e aprovação dos objetivos e estratégias (Decreto leiº 

27/ 2002). A baixa da natalidade e da mortalidade e um aumento da esperança média de 

vida, fez com que se verificassem carências ao nível dos cuidados de longa duração e 

paliativos, tornou-se necessário a criação da Rede Nacional de cuidados continuados, com o 

decreto-lei nº101/2006, de 6 de Junho. 

Em 2007, ocorreu a transformação de mais sete hospitais em entidades públicas 

empresariais (EPE) através do decreto-lei nº50 - A/2007, de 28 de Fevereiro. As novas 

entidades são as seguintes: Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia/ Espinho, EPE, por fusão de o 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Hospital Nossa Senhora da Ajuda-Espinho; Centro 

Hospitalar do Alto Ave, EPE, por fusão do Hospital da Senhora de Oliveira, Guimarães, EPE, 

com Hospital de São José-Fafe; Centro Hospitalar de Médio Ave, EPE, por fusão do Hospital 

Conde de São Bento – Santo Tirso com o Hospital São João de Deus, EPE; Centro Hospitalar de 

Coimbra, EPE; Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, por fusão do Centro 

Hospitalar de Vila Real/ Peso da Régua, EPE, com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital 

Distrital de Lamego; Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE; Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE, por fusão do Centro Hospitalar de Lisboa (zona central) com o Hospital de D. 

Estefânia e o Hospital de Santa Maria, EPE. 

Com o decreto-lei nº326/ 2007, de 28 de Setembro, foi criado o Centro Hospitalar do 

Porto, EPE, e o Centro Hospital do Tâmega e Sousa, EPE. O Centro Hospitalar do Porto, EPE é 

criado por fusão do Hospital Geral de Santo António, EPE com o Hospital Central Especializado 

de Crianças Maria Pia e a Maternidade de Júlio Dinis. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 

EPE integra o Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, EPE e o Hospital São Gonçalo, EPE. As 

unidades de saúde que dão origem às entidades públicas empresariais agora criadas 

consideram-se extintas. Em 2012, o Estatuto dos Hospitais foi alterado e republicado pelo 
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Decreto-Lei nº 244/ 2012, de 9 de Novembro. Segundo o artigo 22º do Decreto-Lei nº244/ 

2012, a gestão financeira e patrimonial do hospital EPE, rege-se, designadamente, pelos 

seguintes instrumentos de gestão previsional: Planos plurianuais e anuais das atividades, de 

investimento e financeiros, com um horizonte de três anos, Orçamento anual de 

investimento, Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e 

orçamentos de custos, Orçamento anual de tesouraria, o Balanço previsional, Contrato-

programas externos e Contrato-programas internos. 

 

2.2. A Análise financeira para a gestão financeira dos Hospitais 

 

A análise financeira pretende a criação do valor que resulta da estratégia e da posição 

que é capaz de adquirir através das vantagens competitivas que têm no trinómio tecnologia/ 

mercado/produto (Neves, 2011).  A análise financeira da gestão financeira dos hospitais pode 

ser desenvolvida por meio de utilização de indicadores de hospitalares, no que possibilita  

definir a eficiência de uma gestão organizacional (Azevedo, 1993). A análise da relação 

financeira é considerada a abordagem padrão para avaliar o desempenho financeiro (Neves, 

2011). A análise financeira torna-se fulcral para as organizações de saúde para obter uma 

redução de custos, o controlo de custos com stocks e pessoal, através de algumas ferramentas 

de gestão que avaliam o desempenho dos mesmos. As empresas atuais são organizações 

abertas em permanente interação com o meio envolvente, em que as decisões de gestão  são 

mais vastas que as meras decisões financeiras, ainda que estas tenham um grande peso no 

curto e médio prazo. Note-se que a qualidade das análises e decisões financeiras está em 

relação direta com a qualidade e a fiabilidade da informação utilizada, pelo que o sistema e 

as tecnologias de informação e respetivo controlo têm um peso cada vez mais determinante.  

No entanto, os hospitais têm dificuldade em definir os preços dos serviços, uma vez 

que não existe um controlo de custos adequados incorridos e dos recursos consumidos na 

prestação dos serviços de saúde. Os procedimentos realizados é  um factor determinante da 

gestão financeira (Raimudini e  Souza, 2003). Consequentemente, as finanças de uma 

empresa quando mal geridas são seguramente causa de insucesso. No entanto, uma gestão 

financeira de boa qualidade não implica, por si só, o sucesso (Neves, 2011). A situação 

económico-financeira de uma empresa é um efeito (uma espécie de output) da estratégia por 

ela desenvolvida, a vantagem competitiva em que a mesma se baseia e da perceção que os 

clientes têm dessa vantagem competitiva. A situação económico-financeira de uma empresa 

torna-se uma condicionante para o processo de gestão. Uma análise financeira visa, na 

generalidade, uma deteção de uma tendência, ou melhor, o delinear das perspetivas futuras 

da empresa. O valor do mercado da empresa condiciona a capacidade de acesso aos fundos no 

mercado financeiro. A empresa pode reter parte dos fundos gerados alternamente para 

aplicar no crescimento ou na defesa da sua vantagem competitiva (Neves, 2011). Para a 
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sobrevivência de uma empresa será necessário um equilíbrio financeiro, a rendibilidade dos 

capitais, o crescimento e o risco. Este processo é fundamental para as diferentes partes 

interessadas da boa gestão da empresa, bem como os gestores, os credores, os trabalhadores, 

as organizações, os investidores. Os gestores têm necessidade de acompanhar a evolução da 

situação e controlar os planos, de forma a tomar decisões sobre o futuro. Os credores 

precisam conhecer a situação atual e a evolução possível, com o fim de assegurar o 

recebimento por parte dos gestores. Os trabalhadores estão interessados na estabilidade do 

emprego, na forma de repartimento dos rendimentos e dos acréscimos de produtividade. Aos 

investidores interessa conhecer a situação atual de empresa e evolução futura da empresa, da 

forma que possam tomar uma decisão sobre o valor da empresa, para investir nela ou ceder 

posição. Os clientes e fornecedores, normalmente, estão interessados em conhecer o grau de 

dependência e poder da empresa. Utilizam um conjunto de técnicos que se baseiam na 

análise dos mapas contabilísticos – Balanço e Demonstração de Resultados (Neves, 2011). 

 

2.3. Demonstrações financeiras  

 

O hospital deverá apresentar as demonstrações contábeis/ financeiras, de acordo com 

as normas regulamentares dos órgãos normativos do Plano Oficial de Contabilidade do 

Ministério de Saúde – POCMS, com aplicação a todos os serviços e organismos do Serviço 

Nacional de Saúde e do Ministério de Saúde, de acordo com o nº1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 232/97, de 3 de Setembro. O sector de saúde viu aprovado o POCMS – Plano Oficial de 

Contabilidade de Ministério de Saúde, através da Portaria n.º 896/2000, de 28 de Setembro. 

As demonstrações financeiras relatam a posição da empresa num determinado período e sobre 

as operações anteriores. No entanto, um dos aspetos mais importantes das demonstrações 

financeiras reside no facto de que podem ser utilizados para prever lucros futuros, 

proporcionam informação muito útil a todos os utilizadores, mostram-nos os recursos 

económicos controlados pela empresa, estrutura financeira, liquidez e solvência e avaliam a 

capacidade da empresa gerar capital. (Brigham e Houston, 2003). 

   As Demonstrações Financeiras da empresa são relevantes para diferentes agentes: 

investidores, deste modo as decisões de compra, venda de um investimento com capitais 

próprios ou alheios, sejam feitos de forma coerente; Administradores, para conhecer os 

resultados da sua atuação e avaliar os seus deveres de gestão e sua responsabilidade; Clientes 

estão preocupados com a continuidade da empresa e a qualidade proporcionada pelos seus 

produtos; Estado- Poder Público, para determinar as políticas de impostos ou de apoios á 

economia; Acionistas, para determinar os lucros distribuíveis e os dividendos; Estado – 

Regulador da economia, para preparar e usar as estatísticas do rendimento nacional ou 

regulamentar as atividades das empresas; Público em geral está cada vez mais interessado em 

acompanhar a vida das empresas, como polos criadores de riqueza e geradores de emprego, 
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nos planos nacionais, regionais e locais (Cipriano, 2000). As demonstrações financeiras 

proporcionam a seguinte informação sobre uma determinada entidade: Ativos, Passivos, 

Capitais próprios, Rendimentos ( réditos e ganhos) e ganhos ( gastos e perdas). Segundo o 

POCMS, podemos classificar como sendo os seguintes mapas contabilísticos das Demonstrações 

Financeiras mínimos exigidos para a otimização da gestão: Balanço, Demonstrações dos 

resultados, Mapas de execução orçamental, Mapas de fluxos de caixa, Mapas de situação 

financeira, Anexos ás demonstrações financeiras e relatórios de gestão. 

 

O Balanço 

 

O Balanço é a demonstração financeira que apresenta a posição financeira de uma 

empresa no final do seu exercício económico e que divulgam devidamente agrupados e 

classificados, os ativos, os passivos e o capital próprio. Este demonstrativo é dividido e 

agrupado em contas em diversas classes. Segundo o POCMS, as classes constantes no balanço 

são:  

 

Disponibilidades é uma classe que inclui as disponibilidades imediatas e as aplicações de 

tesouraria de curto prazo. As disponibilidades representam a quantificação dos meios 

financeiros líquidos depositados em instituições financeiras, as aplicações de tesouraria e os 

montantes em caixa.  

 

 Depósitos bancários em instituições financeiras e caixa são meios líquidos (dinheiro) 

em poder da empresa (caixa) ou á ordem de instituições de crédito, bem como meios 

quase líquidos tais como depósitos com aviso prévio e depósitos a prazo (Neves, 

2011). 

 

 Títulos Negociáveis são aplicações financeiras de curto prazo, também denominadas 

de aplicação de tesouraria. São Aplicações em ações, obrigações ou outros títulos 

negociáveis, bem como quaisquer outras aplicações de tesouraria (Neves, 2011). 

 

Terceiros é uma classe onde constam as contas que apresentam as diferentes espécies de 

entidades e das naturezas de operações em que a empresa mantém no decorrer do processo. 

Podemos destacar as seguintes contas das classes: clientes, esta conta representa o total das 

dívidas dos clientes, líquidos ou provisões. Em suma, os clientes representam o crédito 

concebido pela empresa aos seus clientes, num determinado momento;  Fornecedores, esta 

conta representa o total de dívidas dos fornecedores. Em suma, os fornecedores representam 

o crédito concebido pela empresa aos seus clientes num determinado momento; Provisões 

para cobrança duvidosa e para risco e encargos destinam-se a cobrir riscos ou encargos de um 

determinado exercício e de verificação irreversível; Empréstimos obtidos, esta rubrica 

incorpora todos os financiamentos obtidos. 
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Existências são bens armazenáveis adquiridos ou produzidos pela empresa a que se destinam 

á venda ou ao consumo (mercadorias, produtos acabados, etc…) deduzidos das respetivas 

provisões para depreciação. Incluem ainda os adiantamentos por conta de compras cujo preço 

esteja previamente fixado (Neves, 2011). 

 

 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo, esta conta regista o custo da produção 

dos produtos acabados proveniente da atividade produtiva da entidade, bem como 

dos produtos intermédios (POCMS).  

 

Imobilizações é a classe que inclui os bens detidos com continuidade ou permanência e que 

não se destinem a ser vendidos ou transformados no decurso normal das operações da 

empresa, que sejam da sua propriedade, que estejam em regime de locação financeira 

(Oliveira, 1997). 

 

Segundo o POCMS podemos destacar as seguintes classes: Imobilizações corpóreas é a 

conta que regista os imobilizados tangíveis, móveis ou imóveis, que a empresa utiliza na sua 

atividade operacional, que não só destinem a ser vendidos ou transformados com carácter de 

permanência superior a um (Neves, 2011) e imobilizações incorpóreas são aplicações de 

carácter permanente (a mais de um ano) em ativos intangíveis (despesas de instalações, 

despesas de investigação e desenvolvimento, trespasses) (Neves, 2011). 

 

O balanço do POCMS apresenta uma estrutura semelhante à do POCP, à exceção de algumas 

contas, dada a natureza e especificidade das instituições de saúde. Por exemplo:  

a) Deu-se preferência, na conta 12 - «Depósitos em instituições financeiras», à desagregação 

por natureza de depósito, constituindo-se, assim, as instituições financeiras como subcontas 

de cada tipo de depósito;  

b) Criou-se a conta 264 - «Regularização de dívidas por ordem do Tesouro», que tem como 

objetivo único a contabilização dos montantes recebidos do Tesouro para as regularizações 

extraordinárias de dívidas a fornecedores.  

 

Demonstração dos resultados 

 

A demonstração de resultados é um documento contabilístico, que fornece uma 

análise financeira dos resultados as operações realizadas numa dada empresa durante um 

determinado período específico, a que pretende retratarem os proveitos e custos desse 

mesmo período do exercício. Podemos constatar que é um mapa contabilístico que permite a 

avaliação do desempenho do ano anterior e no ano. O somatório das vendas e prestações de 

serviços e eventuais proveitos, relativamente ao mesmo período, subtraem-se todos os custos 

imputáveis ao mesmo período. Assim, o saldo final é o Resultado Líquido do Exercício, no caso 

de se terem também deduzido os custos com os impostos (Esteves,2007). 
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Os Mapas de execução orçamental 

 

Os serviços do Ministério da Saúde têm de se restringir ao controlo financeiro imposto 

pelo Estado. A execução do orçamento e, posteriormente, o plano de ação da instituição 

devem permitir ao Ministério das Finanças conhecerem a execução do OE. Para tal, houve que 

distinguir dois tipos de documentos, consoante os objetivos que prosseguem: os documentos 

que fazem face às necessidades do sector da saúde (os mapas de acompanhamento e 

controlo, o orçamento económico/programa e o mapa de origem e aplicação dos fundos) e os 

documentos que fazem face ás necessidades específicas do Orçamento do Estado (os mapas 

de orçamento financeiro, os mapas de alterações orçamentais e os mapas de execução 

orçamental). 

 

Anexo às demonstrações financeiras 

 

O anexo ás demonstrações financeiras é um potente instrumento de gestão e um 

importante fator de análise dos elementos de saúde, já elaborado Plano de Contabilidade 

Analítica dos Hospitais que criou as normas necessárias para a elaboração de mapas 

complementares de gestão interna, devendo evidenciar pormenorizadamente todo o 

conhecimento do sector de saúde em Portugal (POCMS). Estes anexos respeitarão os números 

de ordem definidos no n.º 8.2, «Notas ao balanço e à demonstração dos resultados», e 

incluirão ainda os mapas de amortizações e provisões, Reavaliações, Avales e Garantias, 

Provisões Acumuladas. Estão ainda previstas as Demonstrações: do Custo das Mercadorias 

Vendidas e das Matérias Consumidas, dos Resultados Financeiros e a dos Resultados 

Extraordinários. 

  

Os mapas de situação económico-financeira 

 

Segundo o POCMS, os mapas da situação económico-financeira permitem que, de 

forma sintética e sistemática, se possa avaliar a situação da instituição, quer em termos 

económicos quer em termos financeiros, no período económico em causa. 

 

Relatório de gestão 

 

O relatório de gestão permitirá de forma sucinta e precisa que o órgão de gestão faça 

a avaliação da atividade servindo-se, para tal, dos mapas que se apresentam no n.º 13 deste 

POCMS. Deverá ainda ser elaborado tendo por base o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de 

Setembro, que estipula a forma de apresentação genérica dos planos e relatórios de 

atividades para a Administração Pública. As sociedades utilizam com muita frequência o 
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relatório de gestão retrata a vida da empresa numa perspetiva de gestão, para dar a conhecer 

a rendibilidade da empresa. O relatório de gestão tem informação histórica e prospetiva. 

Segundo o artigo 21º do CSC, todo o sócio tem direito de obter informação sobre a vida da 

sociedade. O Relatório de Gestão deve conter uma exposição clara e concisa sobre a evolução 

dos negócios e a situação da saúde (artigo 66º do CSC). O relatório deve indicar: a evolução 

da gestão nos diferentes sectores em que a sociedade exerceu a atividade, no que respeita 

custos, proveitos, condições de mercado, atividades de investigação e desenvolvimento, a 

evolução previsível da sociedade, os acontecimentos ocorridos após o termo do exercício, a 

existência de sucursais da sociedade, uma proposta de aplicação de resultados devidamente 

fundamentada, as autorizações concedidas a negócios entre a sociedade e os seus 

administradores, nos termos de 397º do  CSC, o número e o valor nominal de quotas ou ações 

próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício. (artigo 66º nº2 do Código das Sociedades 

Comerciais). 

2.4. Custos  

 

Perante a competitividade das empresas, os hospitais procuram cumprir os deveres e 

dar uma atenção especial aos pacientes, aos funcionários e acionistas, que são a base para 

um funcionamento de qualidade. Os hospitais são organizações com características 

específicas, onde deve haver um maior controlo na alocação dos recursos, para encontrar 

soluções para um menor desperdício dos recursos para obter os melhores resultados. Os 

custos são diminuições nos benefícios económicos futuros, durante o período contabilístico, 

na forma de reduções de ativos, ou na incoerência de passivos que resultam em diminuição do 

capital próprio, que não seja as relacionadas com a distribuição dos sócios. A contabilidade 

de custos tem por objetivo final a prestação de informações de custos para auxiliar os 

gestores a administrar as parcelas da atividade empresarial onde exercem (Martins, 2004). O 

custo é reconhecido como tal na Demonstração de Resultados “quando tenha surgido uma 

diminuição nos benefícios económicos futuros relacionados com uma diminuição num ativo ou 

com o aumento de um passivo e que o mesmo possa ser mensurado com fiabilidade”, ou seja, 

o reconhecimento de um custo ocorre em simultâneo com o reconhecimento de aumentos de 

passivos ou com o reconhecimento de diminuição de ativos. O modelo de demonstração de 

resultados é dividido e organizado em distintas classes. O POCMS classifica da seguinte 

maneira que o compõem: 

   

Custos e Perdas 

 

Nesta classe situam-se as contas que representam os custos e perdas decorrentes do 

exercício, onde se considera como custos e perdas, “os valores que dentro dos limites, 

considerados como razoáveis torna-se indispensável suportar, para a realização de proveitos e 

ganhos”. As contas desta classe são subdivididas em três diferentes distinções de custos, que 
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são: Correntes; financeiros e extraordinários. Dentre as principais contas desta classe, 

podemos destacar as seguintes como as mais importantes: Custos das mercadorias vendidas e 

das matérias consumidas é a apuração do custo das mercadorias vendidas que está 

relacionada com a gestão de stocks da empresa; Custos com o pessoal, esta rubrica registam 

uma variedade de despesas relacionadas com pessoal do serviço da empresa: renumerações 

órgãos diretrizes, renumerações base do pessoal, suplementos de renumeração. Esta rubrica 

representa o total dos custos assumidos com as renumerações dos trabalhadores da empresa e 

demais encargos sociais imputáveis á entidade patronal; Amortizações do exercício 

representam a desvalorização a que a imobilização corpórea está sujeita fruto do desgaste 

obsolescência e diminuição da vida útil; Provisões do exercício serve para registar de forma 

global no final do período contabilístico, a variação positiva das responsabilidades, cuja 

natureza esteja claramente definida e que á data do balanço sejam da ocorrência provável, 

ou seja, mas incertas quando a data em que ocorreu ou quanto o valor; Custos e perdas 

financeiros compreendem todos os custos de carácter financeiro, como por exemplo, juros de 

empréstimos bancários, empréstimos por obrigações e descontos de títulos e outros; Custos e 

perdas extraordinárias, esta rubrica incluem os custos que estejam relacionados com 

operações que não tenham a ver com a atividade normal da empresa. 

 

Proveitos e Ganhos 

 

“Consideram-se proveitos ou ganhos os derivados de operações de qualquer natureza, em 

consequência de ação normal ou ocasional, básica ou meramente acessória”. Dentre as contas 

componentes desta classe, é destacar as seguintes: Vendas e prestações de serviços inclui a 

variação positiva ou negativa da produção, a provisão para depreciação de existência e os 

subsídios á exploração; Proveitos e ganhos financeiros registam os juros e outros ganhos 

financeiros obtidos pela empresa, que são creditados nas respetivas contas divisionárias, de 

acordo com a natureza deste tipo de proveitos; Proveitos e ganhos extraordinários incluem os 

proveitos que estejam relacionados com operações que não tenham a ver com a atividade 

normal da empresa. 

 

Resultados 

 

Resultados é aquilo que demonstra melhor o desempenho operacional durante um 

dado período de atividade da organização. Os resultados consistem na subtração dos custos e 

perdas aos proveitos. Nesta classe de contas será apurado o resultado contabilístico. Este 

resultado será desdobrado por natureza (resultados operacionais, resultados financeiros, 

resultados extraordinários) que formará o resultado líquido do exercício. 

A demonstração dos resultados segue também o modelo constante do POCP, apresentando os 

custos e proveitos por natureza do ano económico em referência. Os resultados são 
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classificados em correntes e extraordinários, desdobrando-se os primeiros em operacionais e 

financeiros. 

 

Resultados operacionais indicam os ganhos ou perdas resultantes da atividade principal da 

empresa, é muito importante para a análise económico-financeira da empresa. Os resultados 

operacionais são uma consequência das decisões dos “operacionais” da empresa (comerciais, 

produção, etc.). 

 

Resultados financeiros visam o apuramento dos ganhos ou perdas resultantes das decisões 

financeiras da empresa, englobando todos os custos suportados pela utilização de recursos 

financeiros e o proveito resultante das aplicações financeiras quer de curto prazo, quer de 

médio e longo prazo. 

 

Resultados extraordinários acontecem de factos adicionais ou ocasionais, que representam 

ganhos ou perdas alheios á exploração, logo, com carácter de eventualidade. Este resultado 

torna-se interessante para efeitos de avaliação económico-financeira da empresa, na medida 

em que nunca se deve esquecer-se da sua eventualidade e, como tal, não constituir um 

elemento normativo de análise. 

 

Resultados antes de impostos têm objetivo de evidenciar os resultados globais, este 

resultado têm a finalidade de evidenciar os resultados globais, antes de deduzida a estimativa 

para impostos sobre o rendimento (IRC). 

 

A maior parte dos hospitais enfrentam problemas financeiros devido ao 

desconhecimento dos custos reais dos serviços prestados, erros no apuramento dos custos, 

uma baixa competitividade (Martins, 2004). A gestão hospitalar é complexa e constitui um 

desafio a ser enfrentado de modo adequado e contínuo e, de maneira eficaz e eficiente e 

com uma atitude eficaz e eficiente dos administradores (Bittar, 1997). Os custos 

correspondem ao valor gasto sobre bem ou serviço utilizado na produção de um bem ou 

serviço. (Martins, 2003). Os custos totais do hospital são compostos pela mão-de-obra diretos 

(honorários médicos), materiais diretos (médicos, medicamentos, materiais); custos indiretos 

(mão-de-obra auxiliar, parte dos custos dos departamentos auxiliares) e despesas 

operacionais (tributárias, financeiras, comerciais e administrativas. A soma da produção 

médica (os custos diretos e indiretos) com as despesas operacionais, significa o custo de 

produzir e de pôr ao dispor o serviço médico do hospital para o mercado (Martins,2003). Os 

hospitais são definidos como “os gastos relativos a materiais e serviços utilizados na produção 

médica do hospital” e classificados da seguinte maneira (Martins, 2003): 

Os custos hospitalares diretos, constituem o somatório dos salários, mais os encargos 

sociais e benefícios, a dos materiais como medicamentos, materiais de manutenção, 

combustíveis, materiais médicos, materiais de limpeza, gastos gerais como depreciação, 
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manutenção de terceiros e outros.Os custos hospitalares indiretos englobam a energia 

elétrica, a água, o telefone, a depreciação, a manutenção, os impostos e as taxas. 

 

2.5. Análise Financeira com base nos rácios 

 

Os primeiros rácios foram criados por grandes empresas, como a Du Pont, Ford e a 

GM, visando o acompanhamento dos resultados, para tal utilizam-se os demonstrativos 

financeiros. A partir daí, os rácios foram associados a resultados financeiros e permanece 

como prática na maioria das empresas (Kaplan e Norton, 1996). No entanto, os rácios são 

utilizados para os gestores como método da análise e comparação. Os rácios explicam 

qualquer evolução e situação da empresa, nomeadamente para comparar o desempenho 

económico da empresa e a sua evolução no tempo (Neves, 2011). Os rácios financeiros ou de 

gestão têm como objetivo, obter relações entre as rubricas, de forma a fazer uma análise de 

evolução financeira da empresa (Neves, 2011). Esta análise envolve toda a empresa 

(departamentos), tanto no sentido de consumo de recursos, bem como os recursos que gera.  

Utiliza-se com frequência uma técnica que consiste em estabelecer relações entre contas e 

agrupamentos de contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados. Estas relações têm 

muitas denominações – rácios, índices, coeficientes, indicadores, etc. (Neves, 2011). Os 

rácios só fazem sentido se tiverem uma base de comparação. Uma forma muito corrente de 

análise é a comparação do histórico, concluindo assim se a evolução tem sido favorável ou 

desfavorável. Não se pode utilizar um único elemento de comparação. Os analistas 

financeiros procuram diversificar as fontes de informação, enriquecendo assim a análise. 

Procuram também relacionar a evolução de diversos rácios, comparando-os entre si (Neves, 

2011). Os rácios não são um fim em si mesmo nem dão respostas, são apenas um instrumento 

de apoio que permite sintetizar uma grande quantidade de dados e comparar o desempenho 

económico e financeiro das empresas e a sua evolução no tempo. Recorrem a este método 

todas as pessoas que têm responsabilidades de gestão, os analistas financeiros, os bancos, as 

sociedades financeiras e as empresas especializadas na venda de informação comercial e 

financeira (Neves, 2011).  A análise dos rácios tem sido utilizada para diversos para diversos 

fins-parte integrante da análise e avaliação estratégica, controlo de gestão, análise de 

crédito, estimativa de risco de mercado, etc. A análise financeira pelos rácios é um 

instrumento de apoio ao diagnóstico financeiro, parte integrante de uma análise estratégica 

(Neves, 2011). Podem-se construir inúmeros rácios ou relações, conforme o objetivo e o 

campo de análise e controlo. As realidades e os fenómenos a acompanhar e estudar podem 

ser de natureza diversa – financeira, económica, económico-financeira, técnica, etc. (Neves, 

2011). A análise das demonstrações contábeis e financeiras das empresas é feita por meio dos 

rácios que procura explicá-los utilizando a relação entre contas ou grupo de contas. A análise 

de rácios é necessária padronizar as demonstrações financeiras e transcrevê-las para um 
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modelo pré-definido (Silva, 1990). A padronização é feita por seguintes motivos: 

comparabilidade, simplificação adequação aos objetivos de análise, precisão nas 

classificações nas contas, descoberta de erros e intimidade de analista com as demonstrações 

financeiras da empresa (Matarazzo, 2010). Os rácios mostram a forma pela qual os recursos 

de terceiros são usados pela empresa (Assaf Neto, 2003). Os rácios são projetados para ajudar 

a avaliar uma demonstração financeira (Brigham e Houston, 2003). 

A análise dos rácios financeiros tem sido utilizada para fins preditivos, como a 

previsão do fracasso, ou não, das empresas como a avaliação do crédito e com a avaliação do 

risco (Ponikvar et al, 2009). A análise dos rácios, de uma forma sucinta, é a comparação de 

dois números, de dois valores numéricos monetários ou valores de quantidades. Este tipo de 

análise permite uma avaliação das rubricas do balanço em conjunto com outro tipo de 

informação financeira, com o intuito de determinar várias relações pertinentes de várias 

áreas da empresa (Jagles e Coltman, 2004). A análise dos rácios ou indicadores é uma das 

técnicas mais utilizadas em análise financeira, dado que permite reduzir toda a informação 

financeira relevante constante num complexo conjunto de informações financeiras, a um 

conjunto limitado de indicadores económico-financeiros. Os rácios são uma razão ou 

quociente entre duas grandezas e permitem: quantificar factos e características da empresa, 

referentes a períodos anteriores para análises de evolução ou referentes a projeções ou 

objetivos pré-definidos para análises de desempenho face ao previsto (Martins, 2001). Os 

rácios económico-financeiros pretendem, como facilmente se deduz, apreender os aspetos 

económico-financeiros, como sejam a rendibilidade dos capitais, as rotações dos diferentes 

elementos do ativo (Neves, 2011). Os rácios financeiros representam uma relação entre as 

contas das demonstrações contábeis, permitindo a avaliação dos dados pontuais da empresa 

(Matarazzo, 2010). Os hospitais devem utilizar os indicadores de desempenho, para saber 

quais são as áreas em que o desempenho está aquém do esperado e as que devem ser 

melhoradas. (Schuhmann, 2008). A maioria dos hospitais, tal como outras organizações de 

saúde, regularmente, avalia a sua situação financeira pelo cálculo de vários rácios e compara  

os valores com os de períodos anteriores (Bazzoli e Andes, 1995). 

 

2.6. Rácios de natureza económico-financeira 

2.6.1. Rácios de Liquidez 

 
O rácio de liquidez são utilizados como indicadores e capacidade de pagamento, que 

nos permite concluir se uma determinada empresa, requer condições ou não, para cumprir as 

obrigações de pagamento, á medida em que estas vão vencendo. A capacidade de pagamento 

abrange a liquidez reduzida, a liquidez imediata e a liquidez geral. O rácio de Liquidez Geral 

é um rácio que os analistas de crédito utilizam sistematicamente, onde o ativo circulante é o 
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que uma dada empresa transforma em dinheiro no prazo de um ano e o passivo circulante é 

aquilo que a empresa tem que pagar nesse período (Neves, 2011). 

 

2.6.2. Rácio de Estrutura de Capital e Grau de Endividamento 

 

O rácio de estrutura de capital evidencia a aplicação de recursos, ou seja, aponta os 

grandes caminhos das decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos e 

também como se encontra o nível de endividamento. É de destacar que as empresas preferem 

utilizar capital de terceiros a capital próprio. Esta situação é acentuada quando a maior do 

capital de terceiros é composta de exigíveis que não geram encargos financeiros 

explicitamente para a empresa (não há juros nem correção monetária, fornecedores, 

impostos, encargos sociais a pagar, etc.). A utilização de Capital de terceiros em relação ao 

Capital Próprio demasiado exagerada torna a empresa vulnerável. Normalmente, as 

instituições financeiras não estarão dispostas a conceder financiamentos para as empresas 

que apresentarem esta situação desfavorável (Marion, 2012). 

 

2.6.3. Rácios de Rendibilidade 

 

Os rácios de rendibilidade indicam o percentual de renumeração do capital investido 

na empresa. Os rácios de rendibilidade procura relacionar o lucro da organização com a 

dimensão expressa por meio de vendas ou dos ativos, mostra o retorno auferido pela empresa 

ou utilização dos ativos durante certo período de tempo. Estes rácios de rendibilidade procura 

saber qual é a rendibilidade dos capitais investidos, ou seja, o resultado das operações 

realizadas por uma organização, deste modo, preocupa-se com a situação económica da 

empresa. É necessário expressar o valor real dos lucros dentro das atividades da empresa. No 

caso dos rácios da rendibilidade, que o valor depende das características do investimento, 

tais como segmento de mercado, tempo de existências, etc. (Iudícibus, 2009). 

Os rácios de rendibilidade procuram relacionar o lucro da empresa com a dimensão 

expressa por meio das vendas ou dos ativos, mostram o retorno auferido pela empresa na 

utilização dos ativos durante certo período de tempo (Assaf Neto, 2009). A rendibilidade tem 

a ver com a aptidão da empresa para produzir lucros. Estes rácios relacionam o 

resultado/lucro ou prejuízo com os capitais que o segregaram (vendas, ativo e capitais 

próprios). Os rácios de rendibilidade refletem a capacidade que a empresa tem de gerar 

resultados (Camelo et al, 2007). 
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2.7. Rácios orientados para Aprendizagem e Crescimento 

 

O Balanced Scorecard permite de uma forma eficiente e eficaz, para descobrir quais 

os pontos que precisam para manter a estratégia no sentido certo. Deste modo, os gestores 

devem avaliar qual é melhor maneira de gerar valor para os clientes atuais e futuros. 

Balanced Scorecard originam medidas de quatro perspetivas básicas: processos internos, 

clientes, finanças e aprendizado e crescimento (Kaplan e Norton, 2000).Os rácios orientados 

para aprendizagem e crescimento proporcionam a identificação dos ativos intangíveis 

necessários ao exercício pleno das atividades da empresa e da relação com os clientes 

(Rezende, 2003). Estes rácios pretendem criar uma estrutura para gerar crescimento e 

melhorar em longo prazo. O Balanced Scorecard, de uma forma sucinta, que traduz as 

capacidades, as habilidades e as ferramentas que os empregados devem utilizar 

(aprendizagem e crescimento) para inovar e construir as capacidades e eficiências estratégias 

adequadas (processos internos), que criam valor específico para o mercado (clientes), o qual 

proporcionará ao acionista retorno do superior. Para conseguir levar valor até ao cliente, a 

empresa deve considerar a sua capacidade para melhorar, para aprender e para inovar. Os 

objetivos do sucesso alteram-se, constantemente (Kaplan e Norton, 1996). A constante 

utilização do Balanced Scorecard em grande variedade de empresas, relevou três categorias 

principais para o rácio orientado para aprendizagem e crescimento: capacidades dos 

funcionários, capacidades dos sistemas de informação; motivação, empowerment e 

alinhamento (Quesado e Rodrigues, 2007). Este rácio permite a aplicação de solução, pode 

considerar que uma aceitação e participação cativa contribuem para a rendibilidade dos 

meios disponíveis e para a eficácia (Neves, 2011). Deste modo, o capital humano é de muito 

relevo nos objetivos estratégicos, pois reconhece que o indivíduo nas equipas de trabalho ou 

nas áreas de negócio, é o fator mais importante para sobrevivência e renovação da empresa 

em todos os níveis de atividades (Herrero Filho, 2005). O desenvolvimento de mecanismos de 

avaliação, associado á inovação dos produtos, os padrões dos processos e práticas de gestão, 

torna-se fulcral. Os rácios de clientes e dos processos internos só constituirão os fatores 

críticos de sucesso, se a empresa investir em sistema de informação e recursos humanos 

(Quesado e Rodrigues, 2007). 

 

2.8. Rácios orientados para os Clientes 

 

O cliente precisa estar disposto a pagar um preço por um produto ou serviço que seja 

superior ao custo de produção, identificando neste um benefício ou valor agregado (Porter, 

1989). O objetivo dos gestores de topo passa sempre pela fidelização e satisfação dos 

clientes, identificando as variáveis mais importantes para sua satisfação e fidelização dos 
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clientes, identificando as variáveis mais importantes para sua satisfação, de forma a garantir 

a viabilidade da empresa. Em suma, devem ser identificados os segmentos de mercado e 

clientes onde se pretende competir e elaborar indicadores que permitam acompanhar os 

resultados obtidos nestes segmentos, relativamente as expectativas dos clientes (Kaplan e 

Norton, 2000). A atuação do nível deste rácio deve ter em conta, entre outros, a qualidade 

dos produtos/ serviços, para além da desejável redução de custos (Porter, 1992). Para a 

sustentabilidade de uma determinada empresa é essencial à satisfação do cliente, dando-lhe 

a conhecer os produtos e serviços que lhe podem acrescentar valor (Árias Alvarez e Garcia 

Súarez, 1999). As preocupações com os clientes tendem a ser qualidade, desempenho do 

serviço e custo (Kaplan e Norton, 1998). A participação dos utentes constitui um fator de 

grande importância na implementação dos serviços de saúde. 

 

2.9. Rácios Orientados para os Processos Internos 

 

Os processos internos são essenciais para obter uma vantagem competitiva, e estes 

vem direcionar a empresa para a diferenciação do produto ou para redução de custos, de 

acordo com a estratégia da organização (Porter, 1989). Neste rácio devem ser criadas 

condições que acrescentem valor aos clientes, atrair novos clientes e retê-los(Kaplan e 

Norton, 1998). Os processos internos incluem três modelos para construírem as estratégias 

desta perspetiva de maneira eficaz: processos de operações, processo do serviço e processo 

de inovação (Kaplan e Norton, 2010). Para satisfazer os rácios orientados para os clientes, a 

organização precisa perceber o que é que se faz internamente que impede a satisfação dos 

clientes (a falta de qualidade ou o tempo de entrega). Este rácio tem o objetivo de conduzir á 

realização dos objetivos dos clientes (Kaplan e Norton, 2000). Os rácios dos processos internos 

devem incluir medidas, tais como qualidade, tempo de resposta e introdução de novos 

produtos (Hanson e Towle, 2000) e (Kaplan e Norton, 2000). O hospital pretende diminuir o 

tempo de espera das altas e das admissões, aumentar a qualidade com a diminuição da taxa 

de infeções e da taxa de contaminação do sangue e aumentar a produtividade (diminuição da 

duração de estadia). 
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Capítulo III. Metodologia 

 
 

 
“Corpo orientador da pesquisa que, obedecendo a um 

sistema de normas, torna possíveis a seleção e articulação 

de técnicas, no intuito de se poder desenvolver o processo 

de verificação empírica”. 

 

Pardal, L. e Correia, E. (1995) 

 

A metodologia adotada baseia-se na análise de rácios económicos, rácios financeiros, 

rácios económico-financeiros, rácios de funcionamento e rácios técnicos referentes aos anos 

de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 de dois hospitais púbicos portugueses, o Hospital Espírito 

Santo EPE e o Hospital de Trás-os-Montes e Alto Doutro, EPE. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa  

 

O método científico de pesquisa pode ser conceituado como um conjunto de passos 

específicos e claramente definidos para obtenção de um conhecimento que agregue valor ( 

Yin,2013). O presente estudo é um estudo exploratório, que aborda problemas pouco 

investigados, objetivando definir hipóteses ou proposições para futuras investigações (Yin, 

2011). Deste modo, o estudo exploratório pode ser definido como a construção de 

conhecimentos potencialmente úteis em uma área, observação de um fenómeno 

desconhecido ou a utilização de um processo novo (Beall, 2001).  A pesquisa exploratória 

procura apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um 

campo de trabalho (Severino, 2007). Embora os hospitais públicos portugueses, Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE e o Hospital Espírito Santo, EPE sejam alvos 

de análise por várias áreas de investigação, não temos conhecimento de nenhum estudo sobre 

a avaliação de desempenho com recurso a análise de rácios económico-financeiros em 

Portugal. O objetivo do presente trabalho é verificar quais são os indicadores de desempenho 

conhecidos a nível internacional e nacional que podem ser calculados a partir dos dados 

disponíveis na web pelo Ministério de Saúde, que podem ser usados para aumento da 

eficiência financeira e operacional das organizações de saúde, pretende-se definir hipóteses 

para estes hospitais, para no futuro definir um padrão de eficiência financeira e operacional 

deste tipo de organização.  

Este projeto de investigação é um estudo de caso. Yin (2013) afirma que esta 

abordagem se adapta à investigação, quando o investigador é confrontado com situações 
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complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, 

quando o investigador procura respostas para o “como?” e o “porquê?”, quando o investigador 

procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios dessa entidade, quando o 

objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede diretamente, de uma forma 

profunda e global, e quando o investigador pretende apreender a dinâmica do fenómeno, do 

programa ou do processo. O “estudo de caso” orienta-se com base nas características do 

fenómeno em estudo e com base num conjunto de características associadas ao processo de 

recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos (Yin, 2013). Por outro lado, o estudo 

de caso é um termo como guarda-chuva para uma família de métodos de pesquisa cuja 

principal preocupação é a interação entre fatores e eventos (Bell, 2005). 

 

~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Desenho da Investigação 

 

O método de estudo de caso é um método específico de pesquisa de campo (Fidel, 

1992).Quanto as variáveis, neste estudo de caso são utilizados dados quantitativos, 

normalmente as pesquisas, os dados públicos fornecidos pelo site do ACSS, os dados 

secundários coletados de livros, teses e internet.  Deste modo, os dados utilizados por este 

estudo são quantitativos, pois utilizam dados secundários coletados de forma estruturada e 

submetidos a análise (Malhotra, 2006). Os dados quantitativos são de natureza numérica que 

permitem provar relações entre variáveis (Bogdan e Biklen, 1994).  

 

 

3.2. Objeto de Estudo 

 

Segundo os dados do Índice Europeu da Assistência Médica de 2012, Portugal surge na 

25ª posição em nível dos sistemas de saúde na comparação com os pais da União Europeia e 

das mais sete países conduzidos pela organização sueca Health Consumer Powerhouse. 
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Tabela 1: Percentagem dos Serviços Hospitalares na Despesa Total da Saúde 2010, ´ 

Fonte: OECD Health Data 2012. 

 

 

Portugal recuou quatro posições, de 2009 a 2012, encontra-se apenas á frente dos 

sistemas de saúde dos países de Europa de Leste. O aumento do tempo de espera para 

exames de diagnóstico, consultas e operações medíocres, dificuldades de acesso ao médico 

de família do próprio dia e elevadas infeções hospitalares são as causas da diminuição da 

qualidade dos serviços de saúde em Portugal. O estudo de caso é constituído por dois cenários 

similares A e B. Os dois hospitais com características sociais, económicas e funcionais 

bastante idênticas. A cada cenário corresponde uma instituição hospitalar. O cenário A é o 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, em Vila Real, que foi criado em 

28/02/07, que divulgam as informações necessárias para o cálculo dos indicadores de 

desempenho económico-financeiro. O cenário B é Hospital do Espírito Santo, EPE, em Évora. 

O motivo que originou a escolha do Hospital Espirito Santo, EPE e do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE baseia-se na distribuição das despesas da saúde em 

hospitais (Giraldes, 1991) quer nos meios de produção de cuidados de saúde instalados 

(Pereira e Campos, 1991). Deste modo, conclui-se que a distribuição das despesas da saúde 

concentra-se mais nos grandes centros do país, Lisboa e Porto. Assim, os hospitais escolhidos 

como objecto de estudo têm características similares de funcionamento e a nível financeiro, 

ambos têm dispersão geográfica, uma maior dificuldade de acessibilidade por parte dos 

utentes. As organizações de saúde em questão foram selecionadas devido á disponibilidade de 

acesso aos dados necessários ao cálculo dos indicadores de desempenho financeiro e 

operacional.  

 

3.2.1 Caracterização do Objeto de Estudo  

 

Este estudo de caso foi realizado em duas frentes, uma no Hospital Espírito Santo, 

EPE, em Évora e outra no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, em Vila Real. O 

Hospital Espírito Santo, EPE é um hospital público empresarial integrado na rede do Serviço 
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Nacional de Saúde da Região do Alentejo, pretende responder ás necessidades de cuidados de 

saúde diferenciados da população que serve. Decorrente do Decreto-lei 50-A/2007, o 

Hospital Espírito Santo, EPE foi criado em 1/03/2013 pela passagem da SPA para a Entidade 

Pública Empresarial do Estado. O HES, EPE corresponde ao distrito de Évora, que coincide 

praticamente com a área correspondente ao Alentejo Central. (NUT III). A área de influência 

indireta encontra-se nos Concelhos do Alto Alentejo, Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo. 

 

Tabela 2: Evolução da População Residente no Alentejo,  

Fonte: Ministério de Saúde – Relatórios de Gestão 

 

 

Figura 3: Mapa do Hospital HES, EPE 

 

Os principais concorrentes do Hospital do Espirito Santo, EPE são: as várias clínicas 

privadas e múltiplos consultórios individuais que prestam cuidados médicos e de enfermagem; 

o Hospital da Misericórdia de Évora; o Hospital Infantil de São João de Deus; as ULS (Unidade 

Local de Saúde) do Baixo Alentejo (constituído pelos Centros de Saúde e os Hospitais José 

Joaquim Fernandes, Beja e São Paulo, Serpa) e do Norte Alentejano (constituído pelos 

Centros de Saúde e os Hospitais, Dr. José Maria Grande, Portalegre e de Santa Luzia, Elvas), 

funciona de forma articulada com o HES, EPE. O Hospital HES, EPE, no início do período da 

atividade com o novo estatuto EPE, em 2007 tinha a lotação de 369 camas, em 2008 tinha 

uma lotação de 333 camas, no ano de 2009, 2010 tinha uma lotação de 332 camas e 2011 

tinha uma lotação de 336 camas (ver anexo F). O hospital HES, EPE funciona vários serviços 
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que dão resposta a toda a região, e que conferem claramente á instituição um papel de 

hospital central (ver anexo A). O Hospital encontra-se funcionalmente organizado em três 

áreas diferentes: serviços de área médica, serviços complementares de diagnóstico e 

terapêutico e serviços de apoio. A organização interna destas áreas é estruturada por 

departamentos, serviços e unidades funcionais. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, E.P.E. foi criado em 28/02/07, por fusão entre o Centro Hospitalar de Vila Real/Peso 

da Régua, E.P.E., Hospital de Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para os 

efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 

233/2005, de 27 de Dezembro. 

O hospital CHTMAD, EPE conta com 700 camas e possui unidades diferenciadas únicas na 

região de Trãs-dos-Montes (ver anexo F). O hospital está integrado na ARS do Norte, a sua 

área de influência abrange 452677 habitantes de 34 Concelhos. Este hospital presta cuidados 

de saúde numa área geográfica, que ocupa, diretamente, todo o Distrito de Vila Real, 8 

Concelhos de Viseu e ainda todo o Distrito de Bragança. Segundo o acordo com o disposto no 

nº2 do Regulamento Interno as Finalidades/ Missão do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, EPE: o hospital assume como missão, prestar cuidados de saúde diferenciados, 

com qualidade e eficiência, em articulação com outros serviços de saúde e sociais da 

comunidade, apostando na satisfação e motivação dos seus profissionais, com um nível de 

qualidade, de eficiência e efetividade elevadas. Outro dos objetivos do hospital CHTMAD, EPE 

é a investigação e o desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências de saúde.  As 

instalações do Centro Hospital de Trás-dos Montes e Alto Douro, EPE são constituídos por: a 

Unidade de Vila Real; a Unidade de D. Luiz I em Peso da Régua; a Unidade de Lamego; a 

Unidade de Chaves (ver Anexo B) 

 

3.3.Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A recolha de dados define-se como uma fase integrada no processo de investigação, 

presente de cada vez que o investigador se remete a um período de colheita de dados (Fortin, 

2003). Após a recolha, os dados serão tratados estatisticamente através do programa Excel do 

Microsoft Office. Os dados referentes á pesquisa realizada dos hospitais públicos portugueses 

foram extraídos dos relatórios do Ministério de Saúde, devido à utilidade e a disponibilidade 

de acesso aos dados necessários para o cálculo de indicadores, como o Balanço, 

Demonstração de Resultados, os mapas, Demonstração de Fluxos de Caixa, Mapas de Controlo 

e Orçamento Económico e notas ao balanço e á demonstração de resultados. Para cálculo dos 

rácios económico-financeiros foram utilizados oito Demonstrações Financeiras e oito Balanços 

Analíticos dos dois hospitais em estudo e referente aos anos de 2007 a 2011.  
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3.3.1. Caracterização da Recolha de dados 

 

A partir da coleta dos dados financeiros e operacionais referentes aos hospitais 

públicos portugueses, foi possível verificar quais são os indicadores de desempenho que 

podem ser calculados com base nas informações divulgadas no site da ACSS. Os dados sobre o 

Hospital 1 e o Hospital 2 foram recolhidos das demonstrações financeiras, balanço analítico e 

toda a informação obtida pelos relatórios em questão. Os artigos científicos, a pesquisa 

bibliográfica foram fulcrais para a consolidação do tema.  

 

 

Tabela 3: Período das demonstrações financeiras para o estudo de caso 

 

Código Período das demonstrações financeiras obtidas 

Hospital 1  2007,2008,2009,2010,2011 

Hospital 2 2007,2008,2009,2010,2011     
 

Tabela 4: Características dos hospitais da amostra 

 

Código Nome Localização Natureza Camas 

Hospital 
1  Hospital Espírito Santo Évora EPE 

369, 332; 332; 
333; 336 

Hospital 
2  

Centro Hospitalar Trás-os-
Montes e Alto Douro Vila Real EPE 700 

 

3.4. Análise e interpretação dos dados 

 

Para análise e interpretação dos dados, é necessário ter em consideração como foram 

organizados, tratados e posteriormente tratados, levando em conta todas as limitações do 

estudo.A primeira fase é o primeiro momento de interpretação dos dados numa investigação. 

O segundo momento ocorre após o tratamento desses dados o que correspondem ao terceiro 

momento (Van der Maren,1987). Independentemente da técnica de coleta de dados utilizada, 

dados quantitativos ou dados qualitativos, para os resultados obtidos terem validade 

científica, devem atender às seguintes condições: coerência, consistência, originalidade e 

objetivação (Triviños, 1992). Os dados e informações relativamente a este estudo 

correspondem ao período entre 2007 e 2011 nestes hospitais. 
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3.4.1. Classificação de Custos 

 

Os custos foram analisados, comparativamente com os proveitos e os resultados, 

deste modo permitir constatar a evolução dos custos dos dois hospitais. 

Deste modo, foram analisados da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Classificação dos Custos 

3.4.2. Balanço Analítico 

 

Os balanços analíticos foram utilizados para os resultados obtidos do relatório de 

gestão dos dois hospitais. Depois de selecionados e estruturadas os balanços dos dois hospitais 

foi adotada a metodologia referida no ponto 2.5, para classificação e interpretação deste 

demonstrativo. Foi utilizada esta estrutura de balanço para análise e recolha de dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CMVMC/ Custos totais 

 

  
Custos com pessoal/ Custos totais 
FSE/ Custos totais   

Custos e perdas financeiras/custos totais   
Custos e perdas operacionais/ custos totais 

Amortização do exercício/ custos totais   
Provisão do exercício/ custos totais 
Custos totais/ Proveitos e Ganhos   

CMVMC/ Vendas + prestações de serviços 

Balanço analítico Data 

1.ACTIVO           

1.1. Imobilizado   

1.1.1.Bens de domínio público   

1.1.2.Imobilizações incorpóreas   

1.1.3.Imobilizações corpóreas   

    

1.2. Circulante   

1.2.1. Existências   

    

1.3. Dívidas terceiros - médio longo prazo   

    

1.4. Dívidas terceiros - curto prazo   

    

1.5. Títulos Negociáveis   

    

1.6. Depósito Instituições Financeiras/Caixa   

    

1.7. Acréscimos e diferimentos   
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Balanço analítico Data 

2+3 FUNDOS PRÓPRIOS + PASSIVO   

Fundos Próprios   

2.1. Fundo Patrimonial   

    

Passivo   

    

3.1. Dívidas a Terceiro Médio Longo prazo   

    

    

3.2. Dívidas terceiras - curto prazo   

    

3.3. Acréscimos e diferimentos   

 
Figura 5: Modelo de Balanço Analítico Adotado 

 

 

3.4.3. Demonstração dos Resultados de Exercício (DRE) 

 

A demonstração de resultados compara os custos com os proveitos de um ciclo de 

atividade normal da empresa. A demonstração mostra o resultado líquido positivo (lucro) ou 

negativo (prejuízo, perda) alcançado num determinado período.A demonstração de resultados 

foi estruturado para compreender da melhor forma como vai ser estruturado todo o estudo. 

Este foi a estrutura da demonstração de resultados utilizada para facilitar a recolha de dados 

e análise dos resultados: 

 

  Custos e Perdas 

61 
Custos de mercadorias vendidas e mat. 
Consumo 

    

62 Fornecimentos e serviços externos 

    

64 Custos com pessoal 

    

63 Transferências correntes 

    

66 Amortizações do exercício 

67 Provisões do exercício 

    

65 Outros custos e perdas operacionais (A) 

    

68 Outros custos e perdas financeiras (C) 

    

69 Outros custos e perdas extraordinárias (E) 

    

86 Imposto sobre o rendimento do exercício 
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Figura 6: Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício Adotado. 

 

 

 

 

3.4.4. Indicadores de Natureza Económico-financeira  
 

Rácio de Solvabilidade 

 

Solvabilidade total expressa a capacidade da empresa para satisfazer os compromissos a 

médio e longo prazo, refletindo o risco que os credores correm, através da comparação dos 

níveis dos capitais próprios investidos pelos acionista ou sócios, com níveis de capitais alheios 

aplicados pelos credores. Um valor superior a um, significa que o valor do património é 

suficiente para cobrir todas as dívidas da empresa, o valor dos capitais próprios é superior ao 

passivo, ou seja, a empresa detém capital próprio suficiente para cobrir todos os créditos 

obtidos. Um valor inferior a um, significa que a empresa está impossibilitada de satisfazer 

todos os compromissos com meios próprios, esta situação reflete elevado risco para os 

credores da empresa, dado que os capitais próprios, não são suficientes para cobrir todos os 

créditos obtidos (Neves, 2011). 

 

Autonomia Financeira expressa a participação do capital próprio no financiamento da 

empresa. O valor da autonomia financeira varia entre zero e um, dado que os capitais 

próprios não podem ser superiores ao valor do próprio Ativo Total. Quando maior for o nível 

dos Capitais Próprios, maior o nível de autonomia financeira da empresa. Quando a 

Autonomia Financeira apresenta valores próximos de um, a empresa é menos dependente de 

capitais alheios, apresentam valores mais baixos de encargos financeiros e beneficiando a sua 

rendibilidade. Se o valor for 1, significa que a empresa é beneficiada a 100% por capitais 

próprios, logo não têm dívidas a terceiros. (Neves, 2011). 

 

 

  Proveitos e Ganhos 

71 Vendas e Prestações de serviços 

    

74 Transf. Subsid. Correntes obtidos 

    

76 Outros proveitos ganhos operacionais (B) 

    

78 Proveitos e ganhos financeiros (D) 

    

79 Proveitos e ganhos extraordinários (F) 
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Rácios de Liquidez 

O rácio de liquidez indica a capacidade da empresa em cumprir as obrigações em 

curto prazo (Jagles e Coltman, 2004). O rácio de liquidez demonstra a base da situação 

financeira da empresa, visando mediar a capacidade do pagamento. Deste modo, quanto 

maiores os rácios, melhor estará a situação da empresa, em termos financeiros (Matarazzo, 

2010). Liquidez Geral (LG) indica a saúde financeira ao longo prazo da empresa, que mede a 

proporção dos bens e direitos a serem realizados em curto prazo e longo prazo em realização 

das dívidas totais (Braga, 1995). A liquidez geral é um rácio que mede o número de vezes em 

obrigações de curto prazo podem ser pagas com ativos de curto prazo, determinam a 

capacidade da empresa para cumprir os compromissos num prazo de 12 meses. Sendo o ativo 

circulante aquilo que a empresa transforma em dinheiro no prazo de 1 ano (disponibilidades, 

títulos, dívidas de curto prazo, existências) e Passivo Circulante (PC) o que a empresa tem de 

pagar nesse período (dívidas a curto prazo). Se a liquidez geral é superior a um, significa que 

o valor dos ativos circulantes é superior ao passivo circulante. Esta situação reflete baixo 

risco para os credores da empresa, dado que a realização dos ativos circulantes em liquidez é 

suficiente para fazer face ás dívidas a terceiros de curto prazo e a empresa ainda detêm 

alguma margem de segurança (Neves, 2012). Regra geral é aceitável um valor entre 1.3 e 1.5 

(Nabais, 2011). A Liquidez Reduzida (conhecido também por Quick Ratio ou Acid Test), 

expressa a capacidade de a empresa satisfazer as dívidas em curto prazo com os ativos 

circulantes, sem contar com as existências. A liquidez ajustada ao valor das existências, que 

constituem as contas com menor grau de liquidez dentro do ciclo da exploração. Admitindo 

que em caso de falência, as existências podem não ser transformadas de imediato em 

dinheiro, alguns analistas preferem o seguinte cálculo (Neves, 2011). Regra geral, é aceitável 

um valor entre 0.9 e 1.1 (Nabais, 2011):O rácio de liquidez imediata é uma medida mais 

próxima da liquidez efetiva da empresa porque elucida a capacidade dos seus ativos de maior 

liquidez para assegurarem a cobertura do passivo corrente ou exigível de curto prazo. A 

liquidez imediata que reflete apenas o valor imediatamente disponível para fazer face ás 

dívidas a terceiros em curto prazo. O rácio de prazo de segurança de liquidez pretende medir 

quanto tempo a empresa pode estar a pagar as despesas operacionais. Quanto maior for o 

valor do rácio, maior segurança para os fornecedores e credores em geral (Neves, 2011). 

Os rácios de Funcionamento 

 

Os rácios de funcionamento servem para analisar a eficiência das decisões na gestão 

dos recursos aplicados e ajudar a explicar impactos financeiros da gestão ao nível do ciclo de 

exploração. Os rácios só têm sentido se comparados dentro do mesmo sector e entre 

empresas com características tecnológicas e de mercados semelhantes (Neves, 2011). Os 

principais rácios são: 
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A Rotação do Ativo é o rácio que traduz a capacidade de gerar resultados com os 

activos totais. Um rácio muito elevado pode significar que a empresa está a trabalhar perto 

do limite de capacidade. O inverso pode significar a subutilização de recursos. De notar, que 

como existe a possibilidade dos ativos se alterarem ao longo do ano, é importante analisar os 

ativos referentes ao ínicio do ano e ao final do ano de uma dada empresa (Neves, 2011). 

 

O Prazo Médio de Recebimento (dias) mede o  período que os clientes levam a pagar 

as suas dívidas. Nos clientes, devem incluir-se as contas correntes, as letras a receber, as 

letras descontadas não vencidas e as faturas com adiantamentos e factoring. Não existe um 

valor de referência universal, pois depende das atividades praticadas no sector e da empresa. 

O valor obtido que significa o prazo real ou efetivo que a empresa demora receber dos seus 

clientes deve ser confrontado com os prazos negociados com os mesmos, a fim de averiguar a 

existência de diferenças significativas e a tomada de ações corretivas se necessário (Neves, 

2011). 

 

Prazo Médio de Pagamentos (dias) mede o tempo que a empresa leva pagar as suas 

dívidas aos fornecedores. Não existe um valor de referência universal, pois este depende da 

atividade da empresa e das condições usualmente praticadas no sector. O valor obtido 

significa o prazo real ou efetivo que a empresa demora a pagar aos fornecedores e outros 

credores, devem ser confrontados com os prazos negociados com os mesmos, a fim de 

averiguar a existência de diferenças significativas e a tomada de decisões corretivas se 

necessário (Neves, 2011). Os rácios utilizados para acrescentar as análises associadas á 

política de financiamento, pretendem essencialmente avaliar a capacidade da empresa para 

fazer face aos compromissos de médio e longo prazo (solvabilidade) e a avaliar o desequilíbrio 

das fontes de financeiros face aos investimentos efetuados, os rácios são os seguintes: 

 

Rácios de Alavanca Financeira 

 

Quando uma dada empresa necessita de capital emprestado, comprometendo-se a 

pagar juros e, em seguida, reembolsa o montante que lhe foi concedido. Se os lucros 

aumentarem os credores continua a receber um pagamento de juro fixo. É necessário criar 

uma alavanca financeira devido ao facto da dívida aumentar o retorno dos acionistas nos 

tempos de prosperidade e reduzir nos tempos de crise (Brealey et al, 2001). 

 

Endividamento, este rácio apura a extensão com que a empresa utiliza capital alheio no 

financiamento das atividades, e este rácio está baseado em valores contabilísticos. Este rácio 

determina até que ponto a empresa ainda pode recorrer ao aumento dos capitais alheios, sem 

comprometer a sua solvabilidade e autonomia financeira. O rácio de endividamento 

estabelece as relações entre os vários tipos de financiamento ao lado das origens de fundo. 
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Quanto mais elevado for o valor do rácio, maior será a vulnerabilidade da organização (Neves, 

2011). 

 

Peso de Endividamento em longo prazo resulta quando se considera apenas as dívidas 

e médio e longo prazo em vez de dívidas totais (Neves, 2011). O rácio de estrutura de 

endividamento tem como objetivo analisar se o endividamento, em determinada empresa, é, 

sobretudo de curto prazo o que poderá trazer maiores pressões à tesouraria do que se esse 

endividamento fosse de longo prazo. Quanto maior o rácio, tanto maior o peso das dívidas de 

curto prazo nas dívidas totais (Neves, 2011). 

 

O Rácio de cobertura de encargos financeiros mede o grau com que a exploração 

consegue cobrir os encargos financeiros. O pagamento regular de juros é um obstáculo que as 

empresas têm de superar se quiserem ter sucesso. Este rácio avalia a capacidade das 

empresas ultrapassarem ou não o obstáculo mencionado acima. Tanto a credores, como a 

acionistas e à administração, interessa-lhes que este rácio seja elevado. Aos credores, porque 

um valor elevado indica uma redução do risco e uma elevada probabilidade de receber o 

pagamento de juros. Aos acionistas também lhes interessa um valor elevado, em especial se 

tiver um endividamento elevado. Portanto, para a gestão é preferível um rácio elevado 

porque agrada às duas partes mais relevantes no processo. Contudo, se este rácio tiver um 

valor extremamente elevado, poderá indicar que a alavancagem financeira não está a ser 

maximizada (Neves, 2011). 

O período de recuperação é um rácio utilizado quando o analista de crédito prefere 

analisar a capacidade de cobertura da dívida. Analisa- se o número de anos em que a empresa 

é capaz de pagar as dívidas (Neves, 2011). O rácio de variabilidade dos resultados 

operacionais é útil para análise de risco (Neves, 2011). Para cálculo da variabilidade dos 

resultados operacionais é efectuada a diferença dos resultados operacionais do ano corrente 

com os resultados operacionais do ano anterior sobre a média dos resultados operacionais dos 

dois anos. 

Net Debt Equity é um rácio de alavancagem financeira usada para medir o risco 

financeiro, avalia a capacidade de reembolso de uma determinada dívida. Este rácio permite 

analisar de forma rápida o grau de financiamento por capitais alheios. Para os acionistas, 

quanto maior for o passivo, maior será o risco, visto que os credores têm direito prioritário, 

em caso de falência.  A nebt equity permite constatar o peso  das dívidas de médio e longo 

prazo, a dívida a instituições de crédito, fornecedores de imobilizado, outros 

empréstimos+credores deduzidos da caixa e titulos negociáveis  sobre os capitais proprios. 

 

O Peso de Imobilizado Corpóreo no ativo releva-nos a importância da imobilização 

corpórea (equipamento básico, equipamento dos transportes) no ativo. No entanto, a 

cobertura do imobilizado é um indicador económico-financeiro que evidencia em que medida 

os valores imobilizados brutos estão cobertos por recursos estáveis. OInvestimento em 
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imobilização corpóreo por cama representa o investimento em imobilização corpóreo sobre 

número de camas. A Média de Anos para amortizações de Imobilizado releva-nos o número de 

anos que são necessários para os custos do equipamento básico, equipamento dos transportes 

cobrirem o valor das amortizações. O Investimento (Imobilizações Corpóreas)  por receita 

diária representa o número médio de dias necessários para obtenção das receitas para 

cobertura do investimento realizado (equipamento basico, equipamento de transportes). 

 

A análise financeira a médio e longo prazo centra-se na estratégia financeira, a 

política de investimentos assume um papel preponderante e preocupa-se fundamentalmente 

com a análise de rendibilidade (rácios de rendibilidade) e do risco potencial das decisões que, 

envolvendo um horizonte temporal alargado. 

 

Rácios de Rendibilidade 

 

O principal objetivo de qualquer hospital é de garantir qualidade na saúde e de gerar 

lucro. Os rácios de rendibilidade são utilizados para medir a eficácia da administração em 

alcançar lucro (Jagels e Coltman, 2004). A rendibilidade exprime a capacidade que uma dada 

empresa para gerar lucros, a aptidão para gerar uma série de fluxos financeiros com valor 

positivo (Neves, 2011). 

A Rendibilidade Operacional das Vendas relaciona os resultados operacionais 

(contendo todos os proveitos e os custos relacionados com a exploração – inclui amortizações 

e provisões) com o volume de negócios. 

A Rendibilidade Líquida das Vendas - ROS (Return on Sales) relaciona o lucro obtido 

num determinado exercício com o valor das vendas da empresa. Este rácio analisa a relação 

entre os resultados e as vendas, ou seja, mede o lucro da empresa por cada euro vendido. O 

Resultado Líquido das Vendas indica a totalidade do desempenho da empresa, incluindo 

gastos de financiamento e impostos, taxas de juro e de imposto são variáveis que a empresa 

não controla. A rendibilidade líquida das vendas mensura o resultado líquido sobre as 

prestações de serviços. 

 

Rendibilidade dos Capitais Próprios - ROE (Return on Equity) relaciona o lucro obtido 

num determinado exercício com o capital próprio da empresa. Permite ao acionista avaliar a 

taxa de retorno do capital que investiu, podendo compará-la com outras renumerações 

oferecidas no mercado de capitais ou com o custo de financiamento, os detentores das ações 

das empresas podem concluir se o seu capital está a ser aplicado. Este rácio de rendibilidade 

é afetado pela política de financiamento de cada empresa. Quanto mais elevado for o valor 

do Resultado dos Capitais Próprios, mais atrativa será a empresa para os investidores e tanto 

maior será a capacidade para se autofinanciarem. Contudo, um valor elevado pode resultar os 

capitais próprios insuficientes. 
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Rendibilidade do Ativo relaciona o lucro obtido num determinado exercício com o 

ativo total da empresa, independentemente da origem de capital alheio ou capitais próprios. 

Este rácio mede a eficácia das medidas de gestão na utilização dos ativos e é útil para avaliar 

a possibilidade de obtenção de financiamento. Enquanto que a Rendibilidade Líquida do 

Negócio representa a percentagem de vendas e prestação de serviços que ficam á disposição 

da empresa para renumerar os capitais próprios. 

A margem EBITDA (Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) 

expressa em percentagem, que permite medir a rendibilidade operacional antes de 

amortizações e provisões de uma empresa num determinado período, com base nas 

informações operacionais de uma empresa (Assaf Neto, 2006). O rácio de margem de 

contribuição de vendas, por cada unidade vendida qual a percentagem das vendas que fica 

disponível para renumerar os custos fixos e os investidores da empresa. Este indicador é 

bastante útil para permitir ao gestor determinar o impacto nos resultados da empresa pela 

variação no volume de vendas. (Samagaio e Santos, 2013). 

Este rácio mensura os proveitos operacionais deduzidos dos CMVMC sobre as 

prestações de serviço, em percentagem, ou seja, por cada serviço prestado qual a 

percentagem que fica para renumerar os custos fixos do hospital. A Margem Contribuição 

sobre Custos Fixos, por cama representa os lucros obtidos diariamente das vendas, em média 

, por cada “cama” do hospital, em percentagem.  ( ver em anexo D). A margem de 

contribuição de vendas por custo fixo ( cama) mensura os proveitos operacionais deduzidos 

dos CMVMC sobre os custos operacionais deduzidos dos CMVMC sobre o número de camas, em 

percentagem ( ver em anexo D). 

 

Alavanca Operacional 

 

Quanto maior o peso dos custos fixos, maior o risco de negócio. Se a tendência das 

vendas for para crescer a alavanca operacional é favorável, na medida em que um 

crescimento das vendas implica um crescimento mais que proporcional nos resultados 

operacionais, mas se as vendas decrescerem a alavanca operacional é desfavorável porque 

uma descida de vendas arrasta um decréscimo nos resultados mais do que proporcional (Neves 

2011).  O Custo Médio por Pessoa mensura as despesas diretas relacionadas com o pessoal em 

serviço no hospital ( renumerações dos trabalhadores da empresa e demais encargos 

imputáveis á entidade patronal), em média, por funcionário num dado período de tempo.  

O custo médio por pessoa é calculado com a divisão dos custos com pessoal sobre o 

número de funcionários. ( ver em anexo D). O peso dos Custos com Pessoal no Volume de 

Negócio,  permite demonstar o grau de importância de cada funcionário em serviço na rubrica 

total das prestações de serviços. O peso dos custos com pessoal no volume de negócio é 

calculado os custos pessoal sobre número de funcionários sobre as prestações de serviços, em 

percentagem. (ver em Anexo D). As receitas totais por funcionários consiste na divisão dos 

http://www.deco.proteste.pt/investe/amortizacao-s667870.htm
http://www.deco.proteste.pt/investe/provisao-s670160.htm
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proveitos operacionais totais durante o ano corrente pelos números de funcionários dos dois 

hospitais.( ver anexo D) 

O Custo fixo por cama por dia mensura o valor que o hospital acarreta por dia por 

cada cama. Este é calculado pelos custos operacionais com excepção do CMVMC sobre o 

número de camas por hospital e por ano. ( ver em anexo D). As Receitas totais por cama 

disponivel por dia, consiste no valor diário que é obtido pela permanência de um determinado 

utente na “cama” do hospital. As Receitas totais por cama disponivel por dia consiste nas 

prestações de serviços sobre número total de camas por 365 dias e por hospital/ano. As 

receitas totais não inclui só o “custo” da permanência dos utentes na “Cama”, mas os custos 

de transporte, os custos de medicação, os custos de alimentação, etc… ( ver em anexo D) 

 

1. Os rácios de aprendizagem e crescimento 

 

a) Aprendizagem refere-se à evolução do sistema de saúde, dos hospitais, dos 

funcionários e utentes ao longo do tempo, principalmente em relação ao mais 

importante, a saúde: aumentar a partilha de informação entre hospitais, promoção de 

saúde e educação para a saúde e prevenção da doença. 

 

b) Inovação: Desenvolvimento de sistemas de informação, nomeadamente, o registo de 

saúde. 

 

2. Os rácios orientados para os clientes: A melhoria dos sistemas de registo e 

acompanhamento dos dados dos pacientes, dos níveis de saúde da população e dos 

cuidados de saúde, com objetivo de diminuir erros médicos e posteriormente 

diminuição de sequelas aos doentes; a criação de maior diversidade de atividade 

assistencial e alargamento das mesmas. 

 

3. Os rácios orientados para os Processos interno: Aconselhamento e orientação do 

doente, dar mais assistência médica e utilizar os recursos humanos para apoio das 

ações que conduzem a corrigir erros médicos e articulação dos utentes. 
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Capítulo IV. Apresentação dos resultados e 

discussão 

 

4.1. Discussão dos Resultados Individuais Obtidos  

4.1.1. Hospital HES, EPE 

 

O Hospital Espírito Santo, EPE como todas as organizações de saúde em geral, em 

Portugal têm enfrentado constrangimentos, com a implementação por parte do Estado de 

medidas de contenção de custos, mas tentando sempre cumprir os seus compromissos a médio 

e longo prazo e tentando atingir maior eficácia e eficiência no tratamento da saúde dos 

utentes. Durante o decorrer dos últimos anos, com a crescente utilização de medidas de 

redução de custos, o Hospital Espírito de Santo, EPE tem registado uma diminuição 

significativa no peso do custo com o pessoal nos custos totais, nomeadamente relacionada 

com medidas da Administração Pública como a diminuição da massa salarial dos profissionais 

e funcionários de saúde nos últimos dois anos. O peso dos fornecimentos e serviços em 

relação aos custos totais tem registado um significativo aumento, refletido pelo aumento da 

taxa de IVA em produtos alimentares, em produtos de limpeza e serviços especializados.  

Ao longo destes últimos cinco anos, os proveitos e ganhos não foram suficientes para os custos 

registados no hospital.  Com custos com maior peso no total dos mesmos no hospital HES, EPE 

destacam-se os custos com pessoal (47%) e CMVMC ( 22%) no ano de 2007,  custos com pessoal 

(52%) e no CMVMC (24%) no ano de 2008, os custos com pessoal (52%) e no CMVMC (25%) no 

ano de 2009, os Fornecimentos e Serviços Externos (49%) e no CMVMC (23%) no ano de 2010 e 

os Fornecimentos e Serviços Externos (45%) e no CMVMC (24%) no ano de 2013. 

 

Custos Anos 

  2007 2008 2009 2010 2011 

CMVMC/ Custos totais 0,22 0,24 0,25 0,23 0,24 

Custos com pessoal/ custos totais 0,47 0,52 0,52 0,2 0,2 

FSE/ Custos totais 0,15 0,18 0,2 0,49 0,45 

Custos e perdas financeiras/ custos totais 0,00006 0,0002 0,0019 0,0017 0,0019 

Custos e perdas operacionais/ custos totais 0,0018 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 

Amortizações do exercício/ custos totais 0,03 0,04 0,04 0,04 0,045 

Provisões do exercício/ custos totais 0,0006 0,00006 0,001 0,000004 0,00005 

Custos totais/ Proveitos e Ganhos totais 1,08 1,03 1,04 1,08 1,02 

CMVMC/ Prestação de serviços 0,29 0,27 0,27 0,26 0,27 
Quadro 1: Custos do Hospital HES, EPE 
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O Hospital Espírito Santo, EPE, em conformidade com o Quadro 1, tem demonstrado 

um decréscimo no grau na autonomia financeira e de solvabilidade ao longo dos anos. O 

hospital financia-se sobretudo por ativos líquidos, como nos demonstra os resultados obtidos 

com o cálculo do rácio de autonomia financeira. Em relação, à solvabilidade, o capital próprio 

não consegue fazer face ao passivo total, por isso o hospital que pode não conseguir honrar 

todos os compromissos com meios próprios. 

Rácios referente ao Hospital Espírito Santo, EPE 

        Rácios Anos 

Rácio de 
Solvabilidade 

2007 2008 2009 2010 2011 

Rácio de 
Solvabilidade 

0,43 0,39 0,37 0,35 0,32 

Rácio de 
Autonomia 
Financeira 

0,3 0,28 0,27 0,26 0,24 

Quadro 2: Rácio de Solvabilidade do Hospital HES, EPE 

 

Rácios de Liquidez do Hospital HES, EPE  

O rácio de Liquidez Geral é um rácio que os analistas de crédito utilizam 

sistematicamente, onde o ativo circulante é o que uma dada empresa transforma em dinheiro 

no prazo de um ano e o passivo circulante é aquilo que a empresa tem que pagar nesse 

período (Neves, 2011). Em relação ao Hospital HES, EPE ocorreu um aumento no valor 

apurado, em que todos os anos em estudo, apresentam um equilíbrio financeiro em curto 

prazo, o ativo circulante do hospital cobre na totalidade o passivo circulante num período de 

um ano, consegue satisfazer as dívidas em curto prazo, entrando em cumprimento das 

dívidas. O rácio de Liquidez Reduzida é utilizado por alguns analistas, tendo em consideração 

possíveis situações de falência, que considera que as existências não podem ser 

transformadas em dinheiro de forma imediata. O rácio de Liquidez reduzida do Hospital 

HES.EPE ao longo do período entre 2007 e 2011, tem sofrido um aumento significativo, os 

valores apurados demonstram que o hospital consegue fazer face as obrigações, não tendo 

stocks em excesso. Quanto maior for o valor apurado do rácio de liquidez reduzida, menos 

vulnerável estará o hospital. O rácio de Liquidez Imediata expressa a capacidade de o hospital 

satisfazer as obrigações, tendo em consideração as disponibilidades (caixa títulos negociáveis 

+ depósitos bancários). Ao contrário da liquidez geral e liquidez reduzida, o valor apurado ao 

longo dos quatro anos tem decrescido, mas não representa um problema, se o hospital 

conseguir pagar as despesas diárias com o montante em caixa, depósitos bancários. O prazo 

de segurança de liquidez mede quanto tempo, em dias, o hospital pode pagar as despesas 

operacionais na hipótese de não encaixar proveitos, quanto maior for o rácio, maior será a 

segurança dos fornecedores. O maior valor apurado foi em 2011 (169 dias) e o menor valor 

apurado foi em 2008 (113 dias). 
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Quadro 3. Rácio de Liquidez do HES, EPE. 

 

Rácios de funcionamento do Hospital HES, EPE 

A rotação do ativo indica o grau de utilização dos ativos (Neves, 2011). Os valores 

apurados no Hospital HES, EPE nos anos entre 2007 e 2008 não foram muito elevados nem 

muito baixos, o que nos indica que está a trabalhar dentro da sua capacidade. O Prazo Médio 

de Recebimentos é o rácio que mede a velocidade com que os clientes costumam pagar as 

suas dívidas. Essa velocidade de recebimentos tem diminuído ao longo dos anos, o que em 

termos da gestão financeira, torna-se desfavorável, o que demonstra ineficiência nas 

cobranças das dívidas ou falta de poder negocial do hospital. Por exemplo, em 2009, o 

hospital HES, EPE mede, em média, 143 dias demora a empresa a receber os créditos que 

concede aos seus clientes. O Prazo Médio de Pagamentos é o rácio que mede a velocidade 

com que a empresa costuma pagar as suas dívidas aos fornecedores. A velocidade tem 

diminuído de 2007 a 2009, porém em 2010 e 2011 ocorreu um acréscimo significativo. O Prazo 

Médio de Pagamento é sempre superior ao prazo médio de recebimento no Hospital HES,EPE, 

que nos indica que este está a trabalhar dentro da capacidade. Por exemplo, em 2008, o 

hospital HES, EPE mede, em média, 270 dias para pagar os créditos que obtêm dos 

fornecedores e outros credores. 

Rácios Anos 

Rácio de Funcionamento 2007 2008 2009 2010 2011 
Rotação do Activo 1,12 1,32 1,32 1,23 1,16 
Prazo Médio de Recebimento ( dias) 134dias 134dias 143dias 182 

dias 
215dias 

Prazo Médio de Pagamento ( dias) 343dias 270dias 187dias 228dias 318dias 
Quadro 4: Rácio de Funcionamento de HES,EPE. 

 

Rácios de Alavanca Financeira do Hospital HES, EPE 

O rácio de endividamento apura a extensão com que a empresa utiliza capital alheio 

no financiamento das suas atividades. O hospital HES, EPE utiliza 70% de capital alheio no 

financiamento das suas atividades, em 2007, 72% em 2008, 73% em 2009, 74% em 2010, 76% 

em 2011. O hospital encontra-se numa situação de vulnerabilidade. Nos anos de 2007 e 2008, 

Rácios Anos 

Rácio de Liquidez 2007 2008 2009 2010 2011 
Rácio de Liquidez Geral 1,2 1,24 1,78 1,83 1,48 
Rácio de Liquidez Reduzida 1,15 1,18 1,7 1,74 1,38 
Rácio de Liquidez Imediata 0,32 0,13 0,07 0,09 0,01 
Rácio de prazo de segurança de liquidez 138 113 116 147 169 
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o valor do rácio do peso de endividamento foi de 0, por outras palavras, não foram utilizados 

capitais de médio e longo prazo. Porém em 2009, o peso de endividamento dos capitais de 

médio e longo prazo no financiamento do hospital foi de 11% e em 2010 e 2011 foi de 10%.  A 

estrutura de endividamento de curto prazo fornece informações relativas á estrutura do 

endividamento no que respeita á relação entre o endividamento de curto-prazo (passivo 

circulante) e o total de endividamento. O hospital HES, EPE utiliza de 59% de capital de curto 

prazo no financiamento das atividades, em 2007, de 53% em 2008, de 36% em 2009, 42% em 

2010 e 54% em 2011. Quanto maior o rácio, maior o peso das dívidas de curto prazo nas 

dívidas totais. O rácio cobertura dos encargos financeiros mede o grau com que os resultados 

antes de encargos financeiros e amortizações cobrem os encargos financeiros (Neves, 2011). 

O ano em que se registou o maior capacidade dos resultados operacionais cumprirem os juros 

financeiros, foi em 2007 no valor de 19368 e em 2008 registou-se o menor valor da cobertura 

de encargos. O rácio período de recuperação de dívida é utilizado quando o analista de 

crédito prefere analisar a capacidade de cobertura de dívida em termos mais prospetivos do 

que históricos (Neves, 2011).  O período de recuperação da dívida, em média, demora um ano 

a possuir capacidade de cobrir a dívida. O valor do rácio da variabilidade dos resultados 

operacionais foi de 0.36, em 2008, 0.35 em 2009, 0.4 em 2010 e -0.62 em 2011. Quanto maior 

for o valor do rácio, maior será o risco. Os valores do rácio Net Debt Equity do Hospital 

HES,EPE foram maiores relativamente ao Hospital CHTMAD, EPE. O peso da Imobilizado 

Corpóreo no Ativo no Hospital HES, EPE foi maior do que no Hospital CHTMAD, regista-se um 

maior peso do ativo corpóreo no ativo líquido total. A cobertura do imobilizado do Hospital 

HES, EPE é menor do que no Hospital CHTMAD, EPE, o imobilizado corpóreo líquido é inferior 

aos capitais próprios. O investimento em imobilização corpórea por cama do Hospital HES, 

EPE tem aumentado ao longo dos anos. O investimento em imobilização corpóreo por cama, 

foi de 10922 euros em 2007, 132516.2 euros em 2008, 154479 euros no 2009, 163854 euros em 

2010 e 169182 euros em 2011. A média de anos para amortizações de imobilizado do hospital 

HES, EPE foi superior ao do Hospital CHTMAD, EPE, a imobilização corpórea bruta é superior a 

amortização do exercício. O investimento realizado por receita diária mede o número médio 

de dias  necessário para obtenção de receitas para cobertura do investimento, verifica-se que 

não há necessidade de se ter uma maior utilização das camas para conseguir cobrir as 

despesas. 
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Rácios Anos 

Rácio de Alavanca Financeira 2007 2008 2009 2010 2011 
Rácio de Endividamento 0,7 0,72 0,73 0,74 0,76 
Peso do Endividamento 0 0 0,11 0,1 0,1 
Estrutura de Endividamento 0,59 0,53 0,364 0,42 0,54 
Cobertura dos Encargos Financeiros 19363 1106 1431 1765 1100 
Período de Recuperação 1,1 7 meses 0,97 1,01 1,09 
Variabilidade dos resultados 
Operacionais 

0 0,36 0,35 0,4 -0,62 

Net Debt Equity 0,93 1,26 1,33 1,46 2,06 
Peso do Imobilizado Corpóreo no Ativo 0,47 0,5 0,5 0,43 0,4 
Cobertura do Imobilizado 0,63 0,56 0,54 0,6 0,6 
Investimento (Imobilizações Corpóreas) 
/cama 

10922 132516,2 154479 163854 169182 

Média de anos para amortizações de 
imobilizado 

2,51 2,43 2,37 2,12 1,92 

Investimento (Imobilizações Corpóreas) 
/receita total/365 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

                                     Quadro 5: Rácios de Alavanca Financeira do HES, EPE 

  

Rácio de Rendibilidade de Hospital HES, EPE  

O rácio operacional das vendas é o rácio que analisa a relação entre os resultados e as 

prestações de serviços, o que demonstra que exista uma maior concorrência, mais hospitais 

privados, ou uma significativa subida dos preços de acesso a saúde, o que se pode tornar 

insustentável. Neste hospital HES, EPE tem necessidade de alterar os preços, maior eficiência 

nos processos. O rácio líquido das vendas denota o valor que sobra depois de pagar todos os 

ordenados, amortização de equipamento, juros, o que uma empresa paga aos acionista, o 

lucro obtido, porém nestes últimos anos tem sido negativoO rácio de rendibilidade dos 

capitais próprios é melhor quanto maior for o valor, porém os valores são sempre negativos, 

logo significa que tem capitais próprios insuficientes, não tem capacidade para renumerar o 

capital investido. O rácio de rendibilidade líquida das vendas e o rácio de rendibilidade dos 

ativos têm valores apurados negativos. O rácio de rendibilidade de negócio tem valores 

apurados positivos ao longo dos últimos anos. Este rácio mede a capacidade da empresa em 

gerar resultados a partir da sua atividade ou das vendas. A Margem EBITDA tem mantido 

valores idênticos ao longo dos anos. Este rácio é muito importante para o investidor, mede a 

margem operacional de uma empresa. Por exemplo, em 2007, o hospital gera 21 euros em 

meios libertos por cada cem euros que vende. Ou seja, nas suas operações por cada 100 euros 

ele ganha 21 euros em “cash”, em dinheiro. No cálculo desta margem temos pouco em conta 

á área operacional da empresa e o recebimento e pagamentos potenciais. Como é vendido 

excluem-se destes medidos os custos que não dão rigor a pagamentos. Daí não se poder 

designar esta margem como uma margem de lucro. A margem de contribuição de vendas e 

margem de contribuição/ custos fixos (por cama) foram constantes ao longo dos anos. A 

alavanca operacional tem registado valores negativos, o que denota que os custos das 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

45 
 

mercadorias vendidas têm sido superiores aos proveitos operacionais. O custo médio por 

pessoa no Hospital HES, EPE foi de 29289 euros em 2007, de 30125 euros em 2008, 30569 

euros em 2009, de 30528 euros em 2010 e de 27500 euros em 2011. O peso dos custos com 

pessoal nas vendas tem sido constante ao longo de muitos anos e muito reduzida. As receitas 

totais por pessoa ao serviço sofreram um aumento ao longo dos anos, de 41814 euros em 

2007, 53094 euros em 2008, 56326 euros em 2009, 56592 euros em 2010 e 55756 euros em 

2011. Os custos fixos por cama e por dia, de 352 euros em 2007, 478 euros em 2008, de 524 

euros em 2009, 555 euros em 2010 e 504 euros em 2011. A receita total por cama tem 

aumentado ao longo dos últimos anos, em 2007 foi de 155213euros, em 2008 foi de 208287 

euros, em 2009 foi de 238922 euros, em 2010 foi de 246143 euros e em 2011 foi de 238253 

euros. A receita diária por cama disponível de 425 euros em 2007, 571 euros em 2008, 655 

euros em 2009, 674 euros em 2010 e 653 euros em 2011. 

Rácios Anos 

Rácio de Rendibilidade 2007 2008 2009 2010 2011 
Rendibilidade Operacional das Vendas  -0,07 -0,08 -0,09 -0,07 -0,04 
Rendibilidade Líquidas das Vendas -0,05 -0,035 -0,036 -0,022 -0,008 
Rendibilidade dos Capitais Próprios -0,19 -0,16 -0,177 -0,105 -0,038 
Rendibilidade dos Ativos -0,06 -0,05 -0,05 -0,027 -0,009 
Rendibilidade do Negócio 0,24 0,23 0,24 0,3 0,37 
Margem EBITDA 0,21 0,19 0,23 0,25 0,34 
Margem Contribuição de Vendas 0,75 0,76 0,75 0,75 0,73 
Margem Contribuição/ Custos Fixos 
(por cama) 

0,27% 0,27% 0,3% 0,3% 0,3% 

Alavanca Operacional -10,5 -9,5 -15,36 -10,7 -19,4 
Custo Médio por Pessoa 29289 30215 30569 30528 27500 
Peso dos custos com pessoal no volume 
de negócios 

0.05% 0.044% 0.039% 0.037% 0.034% 

Receitas totais por pessoa 41813,8 53094 56326 56592 55756 
Custo Fixo por cama/ dia 352,44 478 524 555 504 
Receitas Totais por cama 155212,9 208287 238922 246143 238253 
Receitas Totais por cama/ dia 425,2 571 655 674 653 

Quadro 6: Rácio de Rendibilidade do HES, EPE 

 

4.1.2. CHTMAD, EPE. 

 

O Hospital ao longo dos cinco anos de existência como Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro, EPE tem-se verificado situações muito favoráveis a sua sustentabilidade 

económica e financeira, nomeadamente pelo facto que apenas no ano de 2011 é que os 

proveitos e ganhos totais não cobriram os custos totais. Os custos com maior peso no total dos 

mesmos no hospital CHTMAD, EPE destacam-se os custos com pessoal (58%) e CMVMC ( 20%) no 

ano de 2007,  custos com pessoal (57%) e no CMVMC (22%) no ano de 2008, os custos com 

pessoal (53%) e no CMVMC (21%) no ano de 2009, os Custos com Pessoal (52%) e no CMVMC 

(22%) no ano de 2010 e os Custo com pessoal (52%) (45%) e no CMVMC (23%) no ano de 2013. 
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Custos Anos 

  2007 2008 2009 2010 2011 

CMVMC/ Custos totais 0,2 0,22 0,21 0,22 0,23 

Custos com pessoal/ custos totais 0,58 0,57 0,53 0,52 0,52 

FSE/ Custos totais 0,14 0,16 0,19 0,2 0,19 

Custos e perdas financeiras/ custos 
totais 0,0002 0,00006 0,0008 0,00006 0,00008 

Custos e perdas operacionais/ custos 
totais 0,0016 0,001 0,001 0,0015 0,0014 

Amortizações do exercício/ custos 
totais 0,045 0,05 0,04 0,037 0,037 

Provisões do exercício/ custos totais 0,06 0,0053 0,001 0,0046 0,0018 

Custos totais/ Proveitos e Ganhos 
totais 0,94 0,95 0,99 0,99 1,06 

CMVMC/ Prestação de serviços 0,2 0,22 0,23 0,24 0,24 
Quadro 7: Custos do Hospital CHTMAD, EPE 

O Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, ao contrário do hospital de Évora, 

apresenta um significativo aumento no seu grau de autonomia financeira e de solvabilidade. 

Apesar de uma ligeira diminuição do grau de autonomia financeira e de solvabilidade em 

2011, podemos concluir que o hospital possui uma grande capacidade de cumprir os seus 

compromissos com os meios próprios e que se financeira em grande parte por capitais 

próprios. O hospital CHTMAD, EPE apresenta um maior equilíbrio financeiro a Médio e Longo 

Prazo. 

Rácios Anos 

Rácio de Solvabilidade 2007 2008 2009 2010 2011 
Rácio de Solvabilidade 0,75 1,14 1,41 1,25 1,06 
Rácio de Autonomia Financeira 0,43 0,53 0,59 0,56 0,51 

Quadro 8: Rácio de Solvabilidade do Hospital CHTMAD, EPE 

Rácio de Liquidez de Hospital CHTMAD, EPE 

O hospital CHTMAD, EPE é um hospital tem desenvolvido a sua atividade empresarial 

sem empréstimos bancários. O hospital apresenta os valores apurados da liquidez geral 

sempre superior aos do hospital HES, EPE, o que demonstra um maior grau de cumprimento 

das dívidas a curto, porém enquanto o hospital HES, EPE registou um significativo aumento 

durante os últimos quatro anos, o hospital CHTMAD, EPE de 2009 para 2010 teve uma quebra 

significativa do seu grau de liquidez geral (de 2.92 para 1.99) e em 2011 para 1.09 devido ao 

pagamento das novas instalações do Novo Hospital de Lamego. Todavia, os valores registados 

em todos os anos demonstram equilíbrio financeiro do hospital em curto prazo. Os valores do 

rácio de liquidez reduzida, não são muito inferiores aos valores de liquidez geral, o que nos 

indica que não temos stocks em excesso, e que em caso de falência, o hospital conseguiria 

cumprir com as suas dívidas em curto prazo. Estes valores são superiores ao do Hospital HES, 

EPE, o que demonstram o maior equilíbrio financeiro. Os valores obtidos no cálculo dos rácios 

de liquidez imediata foram ótimos, nos diferentes anos, em que podemos constatar que o 

hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro consegue pagar as despesas diárias com o montante 
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em caixa e em depósitos bancários. O prazo de segurança de liquidez tem vindo a diminuir, o 

que não é bom, pois quanto maior for rácio, maior será a segurança do fornecedor. 

Rácios Anos 

Rácio de Liquidez 2007 2008 2009 2010 2011 
Rácio de Liquidez Geral 2,18 3,21 2,92 1,99 1,09 
Rácio de Liquidez Reduzida 2,1 3,07 2,76 1,82 0,94 
Rácio de Liquidez Imediata 1 1,62 1,21 0,55 0,007 
Rácio de prazo de segurança de liquidez 225 170 138 113 85 

Quadro 9: Rácios de liquidez do Hospital CHTMAD,EPE 

 

Rácio do Funcionamento do Hospital CHTMAD, EPE 

A rotação do ativo tem apresentado resultados razoáveis no hospital CHTMAD, EPE, o 

que nos indica que este está a trabalhar dentro da capacidade, as vendas do hospital foram 

superiores ao ativo líquido total. Os valores apurados para a rotação do ativo do Hospital 

CHTMAD são semelhantes aos do Hospital HES. Por exemplo, em 2010, o valor recuperado foi 

1.15 euros pelas vendas e prestações de serviços, por cada investido em termos de ativo 

total. O Prazo Médio de Recebimentos (PMR) em dias tem vindo a diminuir, em 2007 foi de 

137 dias, em 2008, foi de 98 dias, em 2009 foi de 98 dias, porém em 2010 aumentou para o 

prazo de 117 dias. Por exemplo, em 2009, o hospital CHTMAD, EPE demora 101 dias a receber 

os créditos que concede dos seus clientes. O Prazo Médio de Recebimentos foi menor no 

Hospital CHTMAD, EPE do que no Hospital HES, EPE. O Prazo Médio de Pagamento em dias 

diminui significativamente de 367 dias em 2007 para 127 dias, em 2008 e aumentou de 2008 a 

2010 (146 dias, em 2009 e 193 dias, em 2010 e 258, em 2011). Por exemplo, o hospital 

CHTMAD, EPE demora, em média, de 367 dias para pagar os créditos que obtêm dos seus 

fornecedores e outros credores. O Prazo Médio de Pagamentos foi maior no Hospital HES,EPE 

do que no Hospital CHTMAD, EPE. 

Rácios Anos 

Rácio de Funcionamento 2007 2008 2009 2010 2011 
Rotação do Activo 1,09 1,22 1,24 1,15 0,99 
Prazo Médio de Recebimento ( dias) 137dias 98dias 98dias 117dias 106dias 
Prazo Médio de Pagamento ( dias) 367dias 127dias 146dias 193dias 258dias 

Quadro 10: Rácios de Funcionamento do Hospital CHTMAD, EPE 

 

Rácio de Alavanca Financeira do Hospital CHTMAD, EPE 

O hospital CHTMAD, EPE utiliza 57% de capital alheio no financiamento das suas 

atividades, em 2007. Quando maior for o rácio, maior será o grau de endividamento do 

hospital. O hospital CHTMAD tem maior estabilidade financeira. O rácio de endividamento do 

hospital CHTMAD, EPE é menor do que no hospital HES, EPE, ou seja, o grau de endividamento 
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é menor no Hospital de Vila Real. O Hospital CHTMAD, EPE não utiliza capitais alheios a médio 

e longo prazo no financiamento das suas atividades, logo o rácio do peso de endividamento é 

0. Os valores apurados do rácio da estrutura de endividamento para o Hospital CHTMAD, EPE 

mostram que em 2007 utilizaram 57% de capital alheio de curto prazo no financiamento das 

suas atividades. Quanto maior for o rácio, maior será o peso das dívidas de curto prazo. No 

hospital HES, EPE identificaram-se valores muito distintos no rácio doa cobertura dos 

encargos financeiros, em 2007 foi de 25242, em 2008 foi de 30.01, em 2009 foi de 152, em 

2010 foi de 284 e em 2011 foi de 0.2. Quanto mais elevado foi o rácio, maior será a 

capacidade do resultado operacional cobre os juros financeiros sobre os juros financeiros a 

que o hospital está sujeito devido ao endividamento do hospital. 

O valor apurado nos diferentes anos no rácio de período de recuperação foi de zero, 

pois não há empréstimo em dívida. A variabilidade dos resultados operacionais foi de -1.58 

em 2008, 4.42 em 2009, 1.23 em 2010 e -2.96 em 2011. O valor do Net Debt Equity foi de 

0.00028 em 2007, -0.22 em 2008, -0.06 em 2009, 0.17 em 2010 e 0.45 em 2011. O peso do 

imobilizado corpóreo, como equipamento básico, equipamento de transporte, ferramentas e 

utensílios, equipamento administrativo, equipamento informático tem vindo aumentar ao 

longo dos últimos anos, em 2007 foi de 0.31, em 2008 foi 0.35, em 2009 foi de 0.36, em 2010 

foi de 0.44 e em 2011 foi de 0,52. A Cobertura do imobilizado tem vindo aumentar ao longo 

dos últimos anos no Hospital CHTMAD, EPE, em 2007 foi de 1.38, em 2008 foi de 1.53, em 

2009 foi de 1.62, em 2010 foi de 1.25 e em 2011 foi de 0.97. A média de anos para a 

amortização de imobilizado tem aumentado no período entre 2007 e 2011. O investimento em 

imobilização copóreo estimado por quarto tem vindo aumentar ao longo dos anos, um 

montante de 85818euros em 2007, de 1024515 euros em 2008, de 114936 euros em 2009, de 

136136 euros em 2010 e de 167054 euros em 2011.  O investimento (imobilização corpóreo) 

por receita diária foi de 0.002. 
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Quadro 11: Rácio de Alavanca Financeira do Hospital CHTMAD, EPE 

 

Rácio de Rendibilidade do Hospital CHTMAD, EPE 

Os valores do rácio de rendibilidade operacional das vendas foram negativos no ano 

de 2009 e 2010, positivos no ano de 2007 e 2008.  Os valores obtidos do cálculo do rácio de 

rendibilidade líquida das vendas são positivos ao contrário do Hospital HES, EPE, o que mostra 

uma boa rendibilidade depois de pagos todos os custos e encargos financeiros. Os valores do 

rácio de rendibilidade de capitais próprios são positivos, logo o hospital CHTMAD, EPE tem 

capacidade de renumerar o capital investido. Os valores dos rácios de rendibilidade do ativo 

foram positivos, o que daí pode concluir que há um equilíbrio no desempenho dos capitais 

próprios investidos no Hospital CHTMAD, EPE. O rácio de rendibilidade de negócio tem 

valores apurados e superiores ao Hospital de Évora ao longo dos últimos anos, significa que 

têm gerido resultados a partir das vendas. A Margem EBITDA tem mantido valores idênticos ao 

longo dos anos. Este rácio apresenta valores maiores no Hospital CHTMAD, EPE do que no 

hospital de Évora. A Margem Contribuição das Vendas foi superior do que o Hospital de Évora 

e margem de contribuição das vendas/ custo fixo (por camas) foram inferiores no Hospital 

CHTMAD, EPE. A alavanca operacional tem registado valores positivos nos anos, 2007, 2008 e 

2011, o que denota que os custos das mercadorias vendidas têm sido inferiores aos proveitos 

operacionais. Porém em 2009 e 2010, registaram-se valores negativos. O custo médio por 

pessoa no Hospital HES, EPE foi de 25459 euros em 2007, de 31457 euros em 2008, 29860 

euros em 2009, de 29409 euros em 2010 e em 2011 foi de 27720 euros. O peso dos custos com 

pessoal em vendas tem sido constante ao longo de muitos anos, e idêntica ao Hospital HES, 

Rácios Anos 

Rácio de Alavanca Financeira 2007 2008 2009 2010 2011 
Rácio de Endividamento 0,57 0,47 0,1 0,44 0,49 
Peso do Endividamento 0 0 0 0 0 
Estrutura de Endividamento 0,54 0,404 0,43 0,47 0,52 
Cobertura dos Encargos 
Financeiros 

25242 30,01 152 284 0,2 

Período de Recuperação 0 0 0 0 0 
Variabilidade dos Resultados 
Operacionais 

0 -1,58 4,42 1,23 -2,06 

Net Debt Equity  0,00028 -0,22 -0,06 0,17 0,45 
Peso do Imobilizado Corpóreo 0,31 0,35 0,36 0,44 0,53 
Cobertura de Imobilizado 1,38 1,53 1,62 1,25 0,97 
Média de anos para amortização 
de imobilizado 

1,74 1,83 1,79 2anos 2,24 

Investimento (imobilizado 
corpóreo) / camas 

85818 1024515 114936 136136 167054 

Investimento (imobilizado 
corpóreo) / receitas totais/365 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 
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EPE. As receitas total diária por cama disponível de 368 euros em 2007, 451 euros em 2008, 

483 euros em 2009, 488 euros em 2010 e 476 euros em 2011. O custo fixo por cama  por dia, 

foi de 284 euros em 2007, 362 euros em 2008, 395 euros em 2009, 403 euros em 2010 e 375 

euros em 2011. 

 

Quadro 12: Rácios de Rendibilidade do Hospital CHTMAD, EPE 

4.2. Comparação entre os resultados obtidos 

 

Os hospitais analisados apresentam características idênticas, na medida são entidades 

de prestação de cuidados de saúde, onde há dificuldades no cumprimento desses mesmos 

prazos. Porém, o HES, EPE recorreu a empréstimos bancários, tendo assim necessidade de 

recorrer ao Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos de Serviço Nacional de Saúde 

(FASPSNS). O Rácio de Solvabilidade foi de 39% em Évora e de 114 %, o que denota que o 

CHTMAD, EPE consegue totalmente fazer face ao passivo total, tem um maior grande 

cumprimento das suas dívidas a meio e longo prazo. Enquanto em relação a autonomia 

financeira, nos últimos anos, o Hospital HES, EPE tem-se financiado em grande parte por 

capital próprio e o Hospital de Évora apenas 20% do capital era próprio. 

 

 

 

 

 

Quadro 13: Rácios de Solvabilidade de HES, EPE e CHTMAD, EPE 

 

Rácios Anos 
Rácio de Rendibilidade 2007 2008 2009 2010 2011 
Rendibilidade Operacional das Vendas  0,054 0,005 -0,013 -0,03 0,0004 
Rendibilidade Líquidas das Vendas 0,061 0,043 0,01 0,005 0,022 
Rendibilidade dos Capitais Próprios 0,15 0,099 0,02 0,01 0,04 
Rendibilidade dos Ativos 0,07 0,069 0,016 0,007 0,027 
Rendibilidade do Negócio 0,43 0,39 0,38 0,39 0,46 
Margem EBITDA 0,42 0,35 0,36 0,36 0,44 
Margem Contribuição das Vendas 0,83 0,81 0,81 0,8 0,76 
Margem de Contribuição de vendas/ custo fixo( 
por cama) 

0,15% 0,1% 0,14% 0,14% 0,1% 

Alavanca Operacional 15,15 15,33 -61,54 -29,15 1799 
Custo médio por pessoa 25459 31457 29860 29409 27720 
Peso dos custos com pessoal em vendas 0.02% 0.027% 0.024% 0.0235% 0.022% 
Receitas totais por pessoa 45383 55412 54736 54103 52618 
Custos fixos por cama/ dia 284 362 395 403 375 
Receitas totais por camas 134265 164572 176150 178419 173643 
Receitas totais por camas/ dia 368 451 483 488 476 

Rácios   

Rácio de Solvabilidade Média HES, EPE Média CHTMAD, EPE 

Rácio de Solvabilidade 0,39 1,14 

Rácio de Autonomia Financeira 0,22 0,53 
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Em relação, esta análise comparativa dos rácios de liquidez, podemos constatar que 

no CHTMAD, EPE ao longo destes últimos anos, existe uma maior capacidade para pagar as 

suas dívidas a curto prazo, o que nos leva a constatar que apresenta uma situação financeira 

mais favorável. A liquidez reduzida, de valores de 1.15 e 2.44, em Évora e Vila Real, 

prospectivamente, representa a capacidade de pagar as dívidas no prazo de 12 meses. 

A liquidez imediata refere-se aos valores em depósitos bancários e caixa em relação ao 

passivo total, assim podemos verificar, que em caso de falência do hospital, o hospital 

CHTMAD,EPE conseguiria cobrir as suas dívidas. Este último rácio de liquidez é extremamente 

importante para os credores, representa o tempo que a empresa pode estar a pagar ao credor 

as suas despesas operacionais, e ambos os hospitais apresentam, em média, valores muito 

favoráveis. 

 

Rácios   

Rácio de Liquidez Média HES, EPE 
Média CHTMAD, 

EPE 

Rácio de Liquidez Geral 1,51 2,58 

Rácio de Liquidez Reduzida 1,15 2,44 

Rácio de Liquidez Imediata 0,12 1,1 

Rácio de prazo de segurança de 
liquidez 129 162 

Quadro 14: Rácios de liquidez de HES, EPE e CHTMAD, EPE 

 

Os dois hospitais apresentam uma subutilização dos recursos, o valor da rotação do 

ativo de HES, EPE significa que recuperou 1,25 euros pela prestação de serviço de saúde. 

Relativamente ao cálculo do rácio de prazo de segurança de liquidez, podemos concluir, que 

o hospital CHTMAD, EPE em média, demonstra uma maior segurança aos fornecedores. Em 

suma, a capacidade de renovar as dívidas para com os fornecedores dos dois hospitais é 

bastante elevada, ou seja, que tem possibilidade para pagar as suas despesas operacionais. 

Porém este é condicionado por acordos de pagamento com fornecedores. 

 

Rácios   

Rácio de Funcionamento Média HES, EPE Média CHTMAD,EPE 

Rotação do Ativo 1,25 1,18 

Prazo Médio de Recebimento (dias) 149 Dias 85 Dias 

Prazo Médio de Pagamento (dias) 257 Dias 208 Dias 
Quadro 15: Rácios de funcionamento de HES, EPE e CHTMAD, EPE 

 

Estes dois hospitais públicos portugueses têm capacidade para renumerar as despesas 

fixas e gerar lucro. (em média, 74.80% em Évora e 80.20% em Vila Real). O EBITDA de 24,4% e 

de 38.60% demonstra-nos que estes hospitais apresentam uma margem operacional estável ao 

longo dos últimos anos. Uma Rendibilidade do Negócio de 27.60% e 41%, ou seja, têm 

capacidade de gerar resultados a partir da prestação de serviços de saúde. O rácio da 

Rendibilidade Operacional das Vendas  da HES, EPE demonstra que pode ter ocorrido uma 
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subida de acesso de saúde, uma maior concorrência, pelo valor obtido . O rácio Return On 

Sales (ROS) do Hospital de Évora, denota que este não tem capacidade para renumerar o 

capiral que foi investido. Pelo cálculo do Rácio Return ( ROE), conclui-se que o Hospital de 

Vila Real possui maior capacidade de autofinanciar-se do que o Hospital de Évora.  

 

     
Média HES, EPE 

Média CHTMAD, 
EPE 

Receitas totais por quarto disponível/ dia 595,64 453,2 

Peso dos Custos com Pessoal no VN 0.04% 0,023% 

Margem de EBITDA 24,40% 38,60% 

Margem de contribuição das vendas 74,80% 80,20% 

Rendibilidade Operacional das Vendas -7% 0,03% 

ROS ( Return on sale) -3,02% 2,82% 

ROE ( Return on Equity) -13,40% 6,38% 

Rendibilidade do Negócio 27,60% 41% 
Quadro 16: Rácios de Rendibilidade de HES, EPE e CHTMAD, EPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 17: Rácios de Alavanca Financeira de HES, EPE e CHTMAD, EPE 

 

Os equipamentos básicos, equipamentos de transportes, etc. apresentam uma 

importância no Ativo, em média,de 2007 a 2011, de 46% em Évora e de 29% em Vila Real.      

Porém, enquanto a imobilização bruta é coberta na totalidade por recursos estáveis no 

Hospital CHTMAD, EPE, no outro hospital em estudo não ocorre o mesmo, só apenas 58,6% são 

abrangidos por recursos estáveis. O investimento corpóreo estimada por cama, em média dos 

últimos anos, é muito superior no Hospital HES,EPE (126191 euros em Évora e 88246 euros em 

Vila Real). Com auxílio do cálculo rácio Net Debt Equity constata-se que os hospitais têm 

 
 

 
 

 
Rácio de Alavanca Financeira 

Média HES, 
EPE 

Média CHTMAD, 
EPE 

Rácio de Endividamento 0,73  0.40 

Peso do Endividamento 0,062  0 

Estrutura de Endividamento 0,4888  0.46 

Cobertura dos Encargos Financeiros 4953  6427 

Período de Recuperação 0,834  0 

Variabilidade dos resultados Operacionais 0,098  0.814 

Net Debt Equity 1,408  0 

Peso do Imobilizado Corpóreo no Ativo 0,46  0,29 

Cobertura do Imobilizado 0,586  1,16 

Investimento (Imobilizações Corpóreas) 
/cama 126190,634 88246,4 

Média de anos para amortizações de 
imobilizado 2,27  1,47 

Investimento (Imobilizações Corpóreas) 
/receita total/365 0,2%  0,2% 
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capacidade de pagar as dívidas contraídas. Todavia, o Hospital HES, EPE apresenta uma maior 

vulnerabilidade em relação ao recursos de capitais alheios do que o Hospital CHTMAD, EPE, 

nomeadamente pelo facto deste não utilizar capitais alheios a médio e longo prazo. O 

hospital CHTMAD, EPE tem capacidade de pagar as dívidas, em média, em menos de um 

ano.No entanto, em média dos últimos anos, o Hospital HES, EPE e o Hospital CHTMAD, EPE 

apresentam valores idênticos no peso das dívidas de curto prazo em relação a dívida total dos 

hospitais. (48,88% em Évora e 46% em Vila Real). Os valores elevados da Cobertura dos 

Encargos financeiros (4953 em Évora e 6427 em Vila Real) transmitem segurança aos 

fornecedores, o que representa uma redução de risco e possibilidade de obter pagamento de 

juros. 
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Capítulo IV. Considerações Finais 

 

5.1. Síntese do Trabalho desenvolvido 

 

Após este presente trabalho académico,dedicado a análise financeira de dois hospitais 

públicos, prestando particular atenção ao Hospital de Évora e o Hospital de Vila Real, irei 

explicar sucintamente as principais considerações retiradas do mesmo. 

De facto ao longo dos quatro capítulos da presente dissertação do mestado, foi 

possível constatar que a saúde é um dos sectores que em Portugal mais evoluiu nos últimos 

quarenta anos, que enfrentou significativamente mudanças técnicas, financeiras e humanas, 

que exige grande investimento por parte dos hospitais, deste modo torna-se necessário 

medidas de forma atingir uma sustentabilidade financeira. 

Atualmente é necessário que todas as organizações possuam uma “saúde financeira”, 

nomeadamente as instituições de saúde que necessitam de capacidade para cobrir as 

despesas e gerar lucros em saúde. 

A análise financeira através dos rácios de desempenho financeiros permite-nos 

constatar a evolução histórica e comparativa dos dois hospitais. Deste modo, estabelecer uma 

comparação entre os vários rácios analisados e estruturá-los de forma ajudar á criação de 

uma perspetiva futura. Podemos constatar que existem semelhanças dos dois hospitais, 

verifica-se uma “saúde” financeira nos mesmos, o valor dos ativos circulantes é superior aos 

valores do passivo circulante, o valor recuperado pelos hospitais pelos cuidados de saúde é 

similar. Estas organizações de saúde são financiadas em parte por capitais próprios, sendo um 

indicador de uma reduzida dívida a terceiros. 

No entanto, outra das conclusões que obtivemos é que o hospital CHTMAD, EPE possui 

uma maior capacidade de sustentabilidade financeira, não utiliza capitais alheios a médio e 

longo prazo, o tempo de espera para pagar fornecedores e o tempo de espera para receber 

dos utentes é menor do que no hospital HES, EPE. Consequentemente, em caso de falência, 

entre 2007 e 2011, o Hospital de Vila Real possuía capacidade para cobrir as suas dívidas a 

médio e longo prazo, apenas com o capital que possui em depósitos bancários e na caixa. 

Contudo, o Hospital de évora não consegue satisfazer os compromissos com meios próprios. 

Nos primeiros anos, o Hospital de évora como EPE, grande parte dos custos 

destinavam-se ás rubricas dos ordenados e dos funcionários. Neste momento, as rubricas 

fornecimentos e serviços externos têm um peso maior nos custos totais do Hospital HES, EPE. 

Esta mudança ocorreu devido à diminuição salarial que ocorreu nessa instituição de 

saúde, no entanto agora serão necessárias medidas de redução dos custos com os 

fornecimentos externos, nomeadamente, encontrar alternativas para diminuição dos custos 

com os transportes, custos com limpeza e com os serviços. 
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Entre 2007 e 2011, o peso dos custos do Hospital de Vila Real recaía, sobretudo nos 

custos com pessoal, pudera ser repensado a situação, nomeadamente verifica se são possíveis 

cortes salariais. 

Os rácios económico-financeiros permitem auxiliar de uma forma prática e simples, 

dando uma análise detalhada da situação financeira do hospital, permite-nos verificar 

situações a melhorar e comportamentos e atitudes a manter. Podemos constatar com o 

cálculo dos rácios económicos se há fragilidade financeira ou não. 

Outra forma de reduzir os custos e aumentar a eficiência através da comparação de 

indicadores com caracteristicas semelhantes, nomeadamente nos serviços prestados, como no 

presente trabalho. 

 

5.2. Contributos da investigação 

 

As principais contribuições deste estudo vão  no sentido de não ser conhecido 

nenhuma medida de comparabilidade entre dois hospitais portugueses e de controlo interno, 

nomeadamente com o objetivo de aumento de eficiência operacional. 

Quanto aos rácios financeiros foram calculados apenas com dados recolhidos dos 

Balanços analíticos e Demonstrações financeiras e calculados segundo as fórmulas com base 

em pesquisa bibliográfica e artigos científicos. 

Quanto aos rácios de aprendizagem e crescimento, os rácios orientados com os 

clientes, os rácios orientados com os processos internos foram sugeridas novas atividades. 

Em suma, criar uma perspetiva sobre a eficiência operacional destes hospitais com 

base em rácios financeiros e generalizar a outros hospitais portugueses, onde pode ser 

confrontadas também estas lacunas. 

 

5.3. Limitações e sugestões para investigação futura 

 

Após retirarmos conclusões deste estudo, devemos expor algumas das nossas 

limitações acerca do tema. Se nos tivesse sido possível acrescentar alguns inquéritos e 

questionários aos profissionais de saúde e utentes, tornaria o trabalho mais enriquecedor. 

Outro dos aspetos é que o tema poderia ter sido mais alargado a mais instituições de saúde.  

Contudo, os gestores deste dois hospitais públicos possuem uma maior facilidade no 

acesso das diversas informações, que influenciam no cálculo dos indicadores para a pesquisa 

realizada. 

Algumas das sugestões futuras são utilizar o mesmo estudo de caso em outras 

instituições de saúde, nomeadamente hospitais privados, clínicas privadas, centro de saúde, 

etc. e posteriormente estabelecer comparação com os resultados obtidos. 
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No entanto, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Altos Douro, EPE, em Vila Real e 

o Hospital Espirito Santo, EPE em Évora poderiam criar uma política de recursos humanos, que 

permita analisar a prazo as necessidades.  

 Por outro lado, seria importante a criação de um sistema sustentável que prima pela 

importância dos cuidados primários, que são a base na prevenção da doença e na promoção 

da saúde. Outra das sugestões era uma profunda avaliação da gestão hospitalar para um 

futura reforma, não necessariamente uma sucessão de cortes nos custos, pois neste momento 

já temos uma despesa per capita muito abaixo da média de OCDE.  

Consequentemente, a análise dos rácios para futuros estudos permitirá uma base de 

indicadores que promova a qualidade e eficiência das organizações de saúde. 

De qualquer das formas, temos a perfeita noção de que este trabalho constitui apenas 

um contribuito no âmbito desta temàtica em apreço. 
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Anexo A 

 

 No departamento da área médica 

 Internamento: Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Hematologia, 

Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, Pneumologia Oncológica, 

Oncologia Médica, Hematologia Oncológica, UAVC;  

 Consulta Externa: Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Hematologia, 

Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, 

Imunoalergologia, Oncologia, Pneumologia Oncológica, Oncologia Médica, 

Hematologia Oncológica, Consulta da Dor e Radioterapia; 

 Hospital Dia: Hematologia, Nefrologia, Hematologia Oncológica, Oncológica, 

Pneumologia Oncológica, Radioterapia, Quimioterapia, Fraquiterapia; 

 MCDT: Técnicas de Cardiologia, Hemodinâmica, Técnicas de Dermatologia, 

Técnicas de Gastroenterologia, Técnicas de Nefrologia, Técnicas de Neurologia, 

Técnicas de Pneumologia e Técnicas de Imunoalergologia; 

 

 No departamento da área cirúrgica 

 Internamento: Ginecologia, Obstetricia, ORL, Oftamologia, Cirúrgia Plástica, 

Estomatologia e Maxio-Facial. 

 Consulta Externa: Ginecologia, Obstetricia, ORL, Oftamologia, Cirúrgia Plástica, 

Estomatologia, Maxio-Facial e Anestesia. 

 Hospital Dia: Cirurgia de Ambulatório;  

 MCDT: Técnicas de Oftmalogia, Técnicas de ORL, Técnicas de Estomatologia, 

Técnicas de Anestesiologia; 

 

 No departamento da área materno-infantil 

 Internamento: Pediatria Cirúrgica, Pediatria Médica, Pediatria Ortopédica, 

Ginecologia, Neonatologia e Obstetricia.  

 Consulta Externa: Pediatria Cirúrgica, Pediatria Médica, Pediatria Ortopédica, 

Ginecologia, Neonatologia e Obstetricia. 

 Hospital Dia: Pediatria Cirúrgica, Pediatria Médica e Pediatra Imunoalergologia. 

 MCDT: Técnica de Ginecologia e Técnicas de Obstetricia. 

 

 No departamento na área de Medicina Física/ Convalescência 

 Internamento: Medicina Física e Reabilitação, Unidade de Convalescência; 

 MCDT: Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala; 

 

 No departamento na área de Saúde Mental 
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 Internamento: Psiquiatria 

 Consulta Externa: Psiquiatria e Psicologia Clínica. 

 Hospital Dia: Psiquiatria Infantil 

 MCDT: Terapia Ocupacional e Terapia da Fala 

 

 No departamento na área de Urgência/ Emergência 

 

 Internamento: UCI Polivalente, UCI Cardíacos, UICDMC – Adultos, UICDMC – 

Pediatria, UCI Neonatologia; 

 

 No departamento na área de MCDT 

 Consulta Externa:  Patologia Clínica e Imuno- Hemoterapia 

 Hospital Dia: Imuno-Hemoterapia 

 MCDT: Imagiologia Convencional, TAC, Ressonância Magnética, Patologia Clínica, 

Imuno-Hemoterapia e Anatomia Patológica. 

 

Anexo B 

As especialidades do Hospital de Vila Real são: 

 Áreas Médicas:  

 Cardiologia: Internamento, Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, exames e 

técnicas diferenciadas (hemodinâmica, pacing, electrofisiologia, outras) Consulta 

Externa; 

 Hematologia Clínica: Hospital de Dia de Hematologia e Consultas Externas; 

 Hepatologia: Consultas Externas; 

 Pneumologia: Internamento, técnicas especiais e Consulta externa;  

 Nefrologia: Internamento, Unidade de  Hemodiálise, Hospital do Dia e 

Consultas; 

 Psiquiatria: Internamento de Agudos, psiquiatria forense, Hospital de Dia e 

Consulta Externa; 

 Neurologia: Internamento, exames especiais, Consulta Externa e Unidade de 

Cuidados Vasculares; 

 Pedopsiquiatria: Internamento, Hospital de Dia e Consulta Externa;  

 Radioterapia: Hospital de Dia e Consulta Externa;  

 Medicina Interna: Internamento, Unidade de Cuidados Intensivo Polivalente e 

Consultas Externas; 

 Dermatologia: Consulta Externa, Bloco Operatório; 

 Gastreterologia: Consulta Externa, exames especiais (CPRE e outras); 

 Genética Médica: Exames Especiais, Consulta Externa; 
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 Pediatria: Internamento, Hospital de Dia, Neonatologia com unidade de cuidados 

neonatais e Consulta Externa; 

 Rneumatologia: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Oncologia Médica: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 

 Áreas Cirúrgicas: 

 Ortopedia: Internamento e Consulta Externa; 

 Urologia: Internamento, litotrícia, técnicas especiais, Consulta Externa, Hospital 

de Dia; 

 Ginecologia/Obstetrícia: Urgência, Bloco de Partos, Internamento, Unidades 

Técnicas, Consulta Externa; 

 Cirurgia Geral: Diferentes áreas especializadas (trauma, tiróide, entre outras), 

Internamento com unidade de cuidados intermédios, cirúrgicos, equipa de 

cirurgia de ambulatório, Consulta Externa; 

 Cirurgia Maxio-Facial: Bloco Operatório e Consulta Externa; 

 Oftalmologia: Internamento, técnicas especiais e Consulta externa; 

 Otorrinolaringologia: Internamento, técnicas especiais e Consulta externa; 

 Cirurgia Torácica: Bloco Operatório; 

 Cirurgia Plástica Reconstrutiva: Bloco Operatório e Consulta Externa;  

 

 Cirurgia de Ambulatório 

 

 Serviço de Urgência Polivalente 

 

 Serviço Domiciliário 

 

 Outras áreas/ serviços de apoio: 

 

 Anatomia Patológica; 

 Consulta Pré-anestésica; 

 Imunohemoterapia; 

 Esterilização; 

 Serviços Farmaceûticos; 

 Anestesiologia: Bloco Operatório, analgesia no parto, Unidade de dor e consulta pré-

anestésica; 

 Nutrição: Consulta e apoio ao internamento; 

 Serviço Social; 

 Unidades Funcionais: UCI, UCIP, UC Vasculares; 

 6 Salas Bloco Operatório, duas cuja criação ocorreu no final de 2008; 
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 Patologia Clínica; 

 Imagiologia; 

 Bloco Operatório; 

 Medicina física e reabilitação; 

 

As especialidades do Hospital de Lamego são: 

 

 Áreas Médicas:  

 

 Cardiologia: Consultas Externas; 

 Psiquiatra: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Medicina Interna: Internamento, Consulta Externa e Hospital de Dia; 

 Pedopsiquiatria: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Obstetricia: Consulta Externa; 

 Pediatria: Internamento, Consulta Externa e Hospital de Dia; 

 

 Áreas Cirúrgicas:  

 

 Urologia: Consulta Externa; 

 Otorrinolaringologia: Internamento, Consulta Externa e Bloco Operatório; 

 Cirurgia Geral: Internamento, Consulta Externa e Bloco Operatório; 

 Oftamologia: Consulta Externa; 

 Ginecologia: Consulta Externa e Bloco Operatório; 

 Ortopedia: Internamento, Consulta Externa e Bloco Operatório; 

 

 Cirurgia do Ambulatório 

 

 Serviço de Urgência (SU Básico) 

 

 Serviço Domiciliário 

 

 

 Outras áreas/ Serviços de Apoio 

 

 Esterilização; 

 Serviço Social; 

 Anestesiologia: Bloco Operatório, Consulta Externa pré-anestésica; 

 Imagiologia; 

 Serviços Farmacêuticos; 
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 Patologia Clínica 

 Bloco Operatório; 

 Nutrição: Consulta e apoio ao internamento; 

 Medicina Fídica e Reabilitação: Consulta Externa e apoio ao internamento; 

 

As especialidades do Hospital de Chaves são: 

 

 Áreas Médicas 

 

 Reumatologia: Consulta Externa; 

 Cardiologia: Consulta Externa e Internamento; 

 Nefrologia: Consulta Externa e Unidade de Hemodiálise; 

 Gastrenterologia: Internamento e Consulta Externa; 

 Pedopsiquiatria: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Hematologia Clínica: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Psiquiatria: Hospital de Dia e Consulta Externa; 

 Obstetricia: Consulta Externa; 

 Pediatria: Internamento e Consulta Externa; 

 Hepatologia: Consulta Externa; 

 Neurologia: Internamento e Consulta Externa; 

 Medicina Interna: Internamento e Consulta Externa;  

 

 Áreas Cirúrgicas 

 

 Urologia: Internamento e Consulta Externa; 

 Cirurgia Geral: Internamento e Consulta Externa;  

 Ortopedia: Internamento e Consulta Externa;  

 Ginecologia: Internamento e Consulta Externa; 

 Oftamologia: Internamento e Consulta Externa; 

 Otorrinolaringologia: Internmento e Consulta Externa; 

 

 Cirurgia do Ambulatório 

 

 Serviço de Urgência Geral (S.U. Médico/ Cirúrgico) 

 

 Serviço Domiciliário 

 

 Outras áreas/ Serviços de Apoio 
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 Anatomia Patológica; 

 Bloco Operatório; 

 Esterilização; 

 Anestesiologia: Bloco Operatório e Consulta Externa pré-anestésica; 

 Imagiologia 

 Serviço Social; 

 Patologia Clínica; 

 Nutrição: Consulta e apoio ao Internamento; 

 Serviços Farmacêuticos; 

 Medicina Física e Reabilitação: Consulta Externa e apoio ao internamento; 

 Imunohemoterapia: Além das funções específicas, com Consulta Externa; 

 

As especialidades do Hospital do Peso da Régua são: 

 

 Áreas Médicas: 

 Medicina Interna: Internamento e Consulta Externa; 

 

 Áreas Cirúrgicas 

 Oftamologia: Consulta Externa e Bloco Operatório; 

 

 Cirurgia do Ambulatório 

 Outras áreas/ Serviços de Apoio: 

 Bloco Operatório; 

 Nutrição: Consulta e apoio ao internamento; 

 Anestesiologia: Bloco Operatório e Consulta Externa pré-anestésica; 

 Serviço Social; 

 Medicina Física e Reabilitação: apoio ao internamento; 

 Imagiologia; 
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Anexo C 

 

Mapa do Controlo de Orçamento Económico de HES, EPE em 2007 
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Mapa de Controlo do Orçamento Económico do HES, EPE em 2008 
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Mapa de Controlo do Orçamento Económico de HES, EPE no ano de 2009 
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Mapa do Controlo do Orçamento Económico do HES, EPE em 2010 
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Mapa do Controlo do Orçamento Económico do HES, EPE em 2011 
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Mapa do Controlo do Orçamento Económico do Hospital CHTMAD, EPE em 2007 
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Mapa de Controlo do Orçamento Económico do CHTMAD, EPE em 2008 
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Mapa de Controlo do Orçamento Económico do CHTMAD, EPE em 2009 
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Mapa de Controlo de Orçamento Económico de CHTMAD, EPE em 2010 
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Mapa de Controlo de Orçamento Económico em CHTMAD, EPE em 2011 
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Anexo D 

 

 

RÁCIOS Fórmulas Autores 

Rácios de Solvabilidade     

Solvabilidade Total Capitais Próprios/ Passivo Total Neves, 2011 

Autonomia Financeira Capitais Próprios/ Activo Total Neves, 2011 

      

Rácios de Liquidez     

Liquidez Geral Activo circulante/ Passivo circulante Neves,2011 

Liquidez Reduzida 
Activo circulante - existências/Passivo 
Circulante Neves,2011 

Liquidez Imediata 
Dep. bancários+caixa+tit negociaveis/Passivo  
Circulante Neves,2011 

Prazo de segurança de 
liquidez 

Activo circulante-existências/desp. 
Operacionais: 365 Neves,2011 

      

Rácios de 
Funcionamento     

Rotação do Activo 
Vendas+prestações de serviços/ activo liquido 
total 

Brealey et al (2001), Neves 
(2012)  

Jagles e Coltman (2004). 

Prazo médio de 
recebimento 

Dívidas a clientes/vendas+prestações de 
serviços*(1+IVA)*365 Neves, 2011 

Prazo médio de 
pagamento(dias) Dívidas a fornecedores/CMVMC*(1+IVA)*365 Neves, 2011 

      

Rácio de Alavanca 
Financeira     

Endividamento Capitais alheios/ capitais totais 
Jagles e Coltman(2004), 

Harrys (1995) 
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Brealey et al(2001), Neves 
(2012), 

Peso de endividamento  
Capitais alheios longo prazo/ capitais totais Neves, 2011 

em longo prazo 

Estrutura de 
Endividamento Capitais alheios curto prazo/ capitais totais Neves, 2011 

Cobertura dos Encargos 
Financeiros 

Resultado antes encargos financeiros/encargos 
financeiros Neves, 2011 

Período de Recuperação Empréstimo em dívida/ autofinanciamento Neves, 2011 

Variabilidade dos 
Resultados 

Result. Operacionais (ano t)-resultados 
Operacionais ( ano t-1)/ Neves, 2011 

Operacionais Média dos Resultados Operacionais 

Net Debt Equity  

Dívida MLP+Dívida a Inst. Crédito + 
Fornecedores de    

Imobilizado +Outros Emprestimos +Credores - 
Caixa +   

Titulos Negociaveis/ Capitais Próprios   

Peso do Imobilizado 
Corpóreo no 

Imobilizado Corpóreo Líquido/  Activo Líquido 
Total   

Activo     

Cobertura do 
Imobilizado 

Capitais Próprios/ Imobilizado Corpóreo 
Líquido   

Investimento Corpóreo/ 
cama Imobilização corpóreos/ camas   

Media de anos para 
amortização 

Imobilização Corpóreo bruto/ amortização de 
exercício   

de imobilizado     

Imobilizações 
Corp./receit totais:365 Imobilização corpóreas/ camas/ 365   

      

Rácios de Rendibilidade     

Resultado Operacional 
das Vendas Resultado Operacional/ Vendas 

Neves (2011) Jagels e 
Coltman (2004); Harrys 
(2006); Brealey (2001)     

Resultado Líquido das 
Vendas (ROS) 

 Resultado Líquido/ Vendas Neves (2011) 

Resultado dos Capitais 
Próprios (ROE) 

 Resultado Líquido/ Capitais Próprios 
Harrys (2006), Brealey et al 
(2001), Neves (2011), 
Brigham et al(1993) 

Rendibilidade do Activo  Resultado Operacional/ Activo Líquido Total Neves (2011) Jagels e 
Coltman (2004); Harrys 
(2006); Brealey (2001) 

Rendibilidade Líquida do 
Negócio 

Cash Flow (RLE+ amortizações+provisões)/ 
Vendas   

Margem EBITDA/volume 
de neg. 

 Resultados Op+amortizações + provisões/ 
vendas Neto (2002) 

Margem de Contribuição 
de vendas Proveitos Operacionais - CMVMC/ Vendas   

Margem de Contribuição  
Proveitos Operacionais - CMVMC/ custos 
operacionais   

sobre custos fixos/ cama     

Alavanca Operacional  
Proveitos Operacionais – CMVMC/ Resultados 
Operacionais 

Neves (2011) 

Custo médio por pessoa custo pessoal/ numero de pessoas   

Peso dos custos c/ 
pessoal no VN Custo com pessoal/numero de pessoas/vendas   

Receitas totais por 
pessoa Proveitos operacionais/numero de pessoas   

custo fixo por cama/ dia 
Custos operacionais - CMVMC /Numeros de 
cama/365   

Receitas totais por 
camas Vendas/ nºde camas    

Receitas totais por 
camas/ dias  Vendas/ nºde camas/ 365   
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Anexo E 

 

HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

          ACTIVO 2007 

  Activo bruto 
Amort e 

provisões Activo líquido 

IMOBILIZADO:     
 Imobilizações incorpóreas:     
 Despesas de instalação 125632,39 97282,02 28350,37 

Despesas de investigação e 
desenvolvim 0 0 0 

Imobilizado incórporeo em curso 0 0 0 

  125632,39 97282,02 28350,37 

Imobilizações corpóreas:       

Terrenos recursos naturais 249398,95 0 249398,95 

Edíficios e outras construções 10520370,99 168448,17 10351922,82 

Equipamento básico 18613978,77 11122717,09 7491261,68 

Equipamento de transporte 108795,61 68690,84 40104,77 

Ferramentas e utensílios 38609,95 35299,11 3310,84 

Equipamento administrativo 7748865,68 3309940,45 4438925,23 

Taras e vasilhames 0 0 0 

Outras imobilizações corpóreas 202508,9 201223,45 1285,45 

Imobilizado em curso 202500,98 0 202500,98 

  37685029,83 14906319,11 22778710,72 

  37810662,22 15003601,13 22807061,09 

CIRCULANTE:     
 Existências:     
 Matérias-primas,subsidiárias e 

consum 1102731,61 0 1102731,61 

  1102731,61 0 1102731,61 

Dívidas de terceiros - curto prazo     
 Clientes, conta corrente 9554697,7   9554697,7 

Clientes, cobrança duvidosa 530295,59 530137,22 158,37 

Adiantamentos a fornecedores 15568,61   15568,61 

Estado e outros entes públicos 15210,27   15210,27 

Outros devedores 6659087,9   6659087,9 

  16774860,07 530137,22 16244722,85 

Títulos negociáveis:     
 Outras aplicações de tesouraria  4116582,87   4116582,87 

  4116582,87   4116582,87 

Dep em instituições financeiras e 
caixa:     

 Depósitos bancários 2216808,33   2216808,33 

Caixa 3603,6   3603,6 

  2220411,93   2220411,93 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     
 Acréscimos e proveitos 1400590,41   1400590,41 

Custos diferidos 71828,47   71828,47 

  1472418,88   1472418,88 

Total de amortizações :   15003601,13 
 

Total de provisões:   530137,22 
 

Total do activo: 63497667,58 15533738,35 47963929,23 

 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

110 
 

HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

      
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2007 

    

FUNDOS PRÓPRIOS:   

FUNDO PATRIOMINIAL   

Capital    

Capital Estatutário 14477000 

  14477000 

Reservas:   

Reservas legais 0 

Reservas SPA - Bens, direitos e obrigações 2499414,4 

Doações 104410,9 

  2603825,3 

Resultados transitados   

Resultados transitados anos anteriores   

    

Resultado líquido do exercício -2676614,11 

    

Total de fundos próprios 14404211,19 

    

PASSIVO   

Provisões para riscos e encargos   

  0 

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo 0 

  0 

Dívidas de terceiros - curto prazo   

Dívidas a instituições de crédito 0 

Fornecedores, conta corrente 14134976,48 

Adiantamentos de clientes 142,3 

Fornecedores de imobilizado 2373050,92 

Estado e outros entes públicos 972275,47 

Dev e cred pela Exerc. Do Orçamento 0 

Outros credores 2228091,71 

  19708536,88 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:   

Acréscimo de custos 5253296,74 

Proveitos diferidos 8497884,42 

  13851181,16 

Total do passivo: 33559718,04 

    

Total de fundos próprios e passivo 47963929,23 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

       
CONTAS CUSTOS E PERDAS 2007 

61 
Custo das mercad. Vend e 
mat.consumo     

612 Mercadorias 0   

616 Matérias de consumo 15416773,36 15416773,36 

        

62 Fornecimentos e serviços externos     

621 Subcontratos 3484569,62   

622 Fornecimentos e serviços 6492815,71 9977385,33 

        

64 Custos com pessoal     

641 Renumerações dos orgãos directivos 289282,68   

642 Renumerações base pessoal 27402084,16   

643 Pensões 1008556,1   

645 Encargos sobre renumerações 2847880,89   

646 Seguro acid trab e doenç profissionais 8551,84   

647 Encargos sociais voluntários 0   

648 Outros custos com pessoal 4533119,99 32009485,66 

        

63 
Transf. Correntes conced. E 
prest.sociais   19153 

        

66 Amortizações do Exercícios 2210885,55   

67 Provisões do Exercício 40586,6 2251472,15 

        

65 Outros custos e perdas operacionais   123226,06 

  (A)   59797495,56 

68 Custos e perdas financeiras   4284,24 

  ( C)    59801777,8 

69 Custos e perdas extraordinárias   165734,26 

  (E)   59967512,06 

86 
Imposto sobre o rendimento do 
exercício   7609,23 

      59967512,06 

88 Resultado líquido do exercício   -2676614,11 

      57298507,18 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

       
CONTAS PROVEITOS E GANHOS 2007 

71 VENDAS E PREST. SERVÇOS     

711 Vendas 0   

712 Prestações de serviços 53548442,53 53548442,53 

        

72 Impostos taxas e outros   0 

        

75 Trabalhos para própria instituição   0 

        

73 Proveitos suplementares   0 

        

74 
Transferências e subs.correntes 
obtidos     

741 Transferências- TESOURO 0   

742 Transferências correntes obtidas 66451,6   

743 Subsi correntes obt - out entes publ 243965,16   

749 De outras entidades 0 310416,76 

        

76 Outros proveitos/ ganhos operacionais   2088007,51 

  (B)   55946866,8 

        

78 Outros proveitos/ganhos financeiros   201617,26 

  (D)   56148484,06 

79 Proveitos e ganhos extraordinários   1150023,12 

  (F)   57298507,18 

        

      57298507,18 

       

      
2007 

Resultados Operacionais  ( B -A) -3850628,76 

Resultados Financeiros (D - B) - (C - A) 197335,,02 

Resultados Correntes 
 

  (D) - ( C ) -3653293,74 

Resultados Extraordinários 
 

  ( F - D) - ( E - C) 984288,86 
Resultados antes de 
impostos impostos 

 
  (F) -( E ) -2669004,88 

Impostos sobre o rendimento do exercício   7609,23 

Resultado líquido do exercício     (F) -( G ) -2676614,11 
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HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

            ACTIVO 2008 2007 

  Activo bruto 
Amort e 

provisões Activo líquido Activo líquido 
IMOBILIZADO:   

  
  

Imobilizações incorpóreas:   
  

  
Despesas de instalação 125632,39 103245,54 22386,85 28350,37 
Despesas de investigação e 
desenvolvim 0 0 0 0 
Imobilizado incórporeo em 
curso 0 0 0 0 

  125632,39 103245,54 22836,85 28350,37 

Imobilizações corpóreas:         
Terrenos recursos naturais 249398,95 0 249398,95 249398,95 
Edíficios e outras 
construções 11614303,33 558265,27 11056038,06 10351992,82 
Equipamento básico 21061435,6 12760093,16 8301342,44 7491261,88 
Equipamento de transporte 108795,61 79428,32 29367,29 40104,77 
Ferramentas e utensílios 38609,95 35623,95 2986 3310,84 
Equipamento administrativo 8357126,68 4411804,33 3945322,35 4438925,23 
Taras e vasilhames 0 0 0 0 
Outras imobilizações 
corpóreas 202508,9 201749,77 759,13 1285,45 
Imobilizado em curso 2495706,55 0 2495706,55 202500,98 

  44127885,57 18046964,8 26080920,77 22778710,72 

  44253517,96 18150210,34 26103307,62 22807061,09 

CIRCULANTE:   
  

  
Existências:   

  
  

Matérias-primas,subsidiárias 
e consum 1163659,06 1795,2 1161863,86 1102731,61 

  1163659,06 1795,2 1161863,86 1102731,61 

Dívidas de terceiros - curto 
prazo   

  
  

Clientes, conta corrente 13482377,89 
 

13482377,89 9554697,7 
Clientes, cobrança duvidosa 487214,8 416578,73 70636,07 158,37 
Adiantamentos a 
fornecedores 17490,74 

 
17490,74 15568,61 

Estado e outros entes 
públicos 6856,61 

 
6856,61 15210,27 

Outros devedores 7666552,65   7666552,65 6659087,9 

  21660492,69 416578,73 21243913,96 16244722,85 

Títulos negociáveis:   
  

  
Outras aplicações de 
tesouraria  1000000 

 
1000000 4116582,87 

  1000000 
 

1000000 4116582,87 

Dep em instituições 
financeiras e caixa:   

  
  

Depósitos bancários 1584197,13 
 

1584197,13 2216808,33 
Caixa 5137,68 

 
5137,68 3603,6 

  1589334,81 
 

1589334,81 2220411,93 

ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:   

  
  

Acréscimos e proveitos 1245887,97 
 

1245887,97 1400590,41 
Custos diferidos 180447,44 

 
180447,44 71828,47 

  1426335,41   1426335,41 1472418,88 

Total de amortizações:   18150210,34 
 

  

Total de provisões:   418373,93 
 

  

Total do activo: 71093339,93 18568584,27 5252455,66 47963929,23 
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HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

        
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2008 2007 

      

FUNDOS PRÓPRIOS:     

FUNDO PATRIOMINIAL     

Capital      

Capital Estatutário 17214000 14477000 

  17214000 14477000 

Reservas:     

Reservas legais 0 0 

Reservas SPA - Bens, direitos e obrigações 2425366,15 2499414,4 

Doações 131989,39 104410,9 

  2557355,54 2603825,3 

Resultados transitados     

Resultados transitados anos anteriores -26766114,11   

      

Resultado líquido do exercício -2399638,18 -2676614,11 

      

Total de fundos próprios 14695103,25 14404211,19 

      

PASSIVO     

Provisões para riscos e encargos 3299,52   

  3299,52 0 

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo 0 0 

  0 0 

Dívidas de terceiros - curto prazo     

Dívidas a instituições de crédito 9556230,2 0 

Fornecedores, conta corrente 7077539,63 14134976,48 

Adiantamentos de clientes 11935,85 142,3 

Fornecedores de imobilizado 1945489,21 2373050,92 

Estado e outros entes públicos 1134918,74 972275,47 

Dev e cred pela Exerc. Do Orçamento 0 0 

Outros credores 452292,92 2228091,71 

  20178406,55 19708536,88 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

Acréscimo de custos 6018963,41 5253296,74 

Proveitos diferidos 11628982,93 8497884,42 

  17647946,34 19708536,88 

Total do passivo: 37829652,41 33559718,04 

      

Total de fundos próprios e passivo 52524755,66 47963929,23 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

        
CONTAS CUSTOS E PERDAS 2008 2007 

61 Custo das mercad. Vend e mat.consumo 
   

612 Mercadorias 0 
  

616 Matérias de consumo 18835630,88 18835630,88 15416773,36 

     
62 Fornecimentos e serviços externos 

   
621 Subcontratos 5708916,42 

  
622 Fornecimentos e serviços 8232996,01 13941912,43 9977385,33 

     
64 Custos com pessoal 

   
641 Renumerações dos orgãos directivos 324608,36 

  
642 Renumerações base pessoal 34934863,12 

  
643 Pensões 1232288,23 

  
645 Encargos sobre renumerações 3598923,29 

  
646 Seguro acid trab e doenç profissionais 22531,11 

  
647 Encargos sociais voluntários 0 

  
648 Outros custos com pessoal 647118,19 40760332,3 32009485,66 

     
63 Transf. Correntes conced. E prest.sociais 

 
1750 19153 

     
66 Amortizações do Exercícios 3252560,53 

  
67 Provisões do Exercício 5094,72 3257655,25 2251472,15 

     
65 Outros custos e perdas operacionais 

 
143546,39 123226,06 

 
(A) 

 
76940827,25 59797495,56 

68 Custos e perdas financeiras 
 

19550,5 4284,24 

 
( C) 

 
76960377,75 59801777,8 

69 Custos e perdas extraordinárias 
 

3538577,85 165734,26 

 
(E) 

 
80498955,6 59967512,06 

86 Imposto sobre o rendimento do exercício 
 

14253,4 7609,23 

   
80513209 59967512,06 

88 Resultado líquido do exercício 
 

-2399638,18 -2676614,11 

   
78113570,82 57298507,18 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

        
CONTAS PROVEITOS E GANHOS 2008 2007 

71 
VENDAS E PREST. 
SERVÇOS       

711 Vendas 0     

712 Prestações de serviços 6935943287 69359432,87 53548442,53 

          

72 Impostos taxas e outros   0   

          

75 
Trabalhos para própria 
instituição   0   

          

73 Proveitos suplementares   0   

          

74 
Transferências e 
subs.correntes obtidos       

741 Transferências- TESOURO 0     

742 
Transferências correntes 
obtidas 255428,27     

743 
Subsi correntes obt - out 
entes publ 200010,97     

749 De outras entidades 0 455439,24 310416,76 

          

76 
Outros proveitos/ ganhos 

operacionais   1567993,62 2088007,51 

  (B)   71382865,73 55946866,8 

          

78 
Outros proveitos/ganhos 
financeiros   241136,02 201617,26 

  (D)   71624001,75 56148484,06 

79 
Proveitos e ganhos 
extraordinários   6489569,07 1150023,12 

  (F)   78113570,82 57298507,18 

          

      78113570,82 57298507,18 

         

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

      
2008 2007 

Resultados Operacionais  ( B -A) 5557961,52 
-

3850628,76 

Resultados Financeiros 
(D - B) - (C - 
A) 221585,52 197335,,02 

Resultados Correntes 
 

  (D) - ( C ) 5336376 
-

3653293,74 

Resultados Extraordinários 
 

  
( F - D) - ( E 
- C) 2950991,22 984288,86 

Resultados 
antes de 
impostos impostos 

 
  (F) -( E ) 2385384,78 

-
2669004,88 

Impostos sobre o rendimento do 
exercício   14253,4 7609,23 

Resultado líquido do exercício     (F) -( G ) 2399638,18 
-

2676614,11 
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HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

            

ACTIVO 2009 2008 

  Activo bruto 
Amort e 

provisões Activo líquido Activo líquido 

IMOBILIZADO:     
 

  

Imobilizações incorpóreas:     
 

  

Despesas de instalação 125632,39 109209,06 16423,33 22386,85 

Despesas de investigação e 
desenvolvim 0 0 0 0 

Imobilizado incórporeo em curso 0 0 0 0 

  125632,39 109209,06 16423,33 22386,85 

Imobilizações corpóreas:         

Terrenos recursos naturais 249398,95 0 249398,95 249398,95 

Edíficios e outras construções 12558397,75 984655,02 11573742,73 11056038,06 

Equipamento básico 22806950,2 14616090,51 11190859,69 8301342,44 

Equipamento de transporte 108795,61 89915,8 18879,81 29367,29 

Ferramentas e utensílios 42318,5 36560,19 5758,31 2986 

Equipamento administrativo 8613902,91 5589092,42 3024810,49 3945322,35 

Taras e vasilhames 0 0 0 0 

Outras imobilizações corpóreas 202508,9 202205,88 303,02 759,13 

Imobilizado em curso 3704805,44 0 3704805,44 2495706,55 

  51287078,26 21518519,82 29768558,44 26080920,77 

  51412710,65 21627728,88 29784981,77 26103307,62 

CIRCULANTE:     
 

  

Existências:     
 

  

Matérias-primas,subsidiárias e 
consum 1233899,33 215,41 1233683,92 1161863,86 

  1233899,33 215,41 1233683,92 1161863,86 

Dívidas de terceiros - curto prazo     
 

  

Clientes, conta corrente 19319135,18   19319135,18 13482377,89 

Clientes, cobrança duvidosa 746481,85 513118,31 233363,54 70636,07 

Adiantamentos a fornecedores 16886,5   16886,5 17490,74 
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Estado e outros entes públicos 60249,41   60249,41 6856,61 

Outros devedores 6365372,37   6365372,37 7667 

  26508125,31 513118,31 25995007 16244722,85 

Títulos negociáveis:     
 

  

Outras aplicações de tesouraria  0   0 1000000 

 
0   0 1000000 

Dep em instituições financeiras e 
caixa:     

 
  

Depósitos bancários 1089284,88   1089284,88 1584197,13 

Caixa 7610,13   7610,13 5137,68 

  1096895,01   1096895,01 1589334,81 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     
 

  

Acréscimos e proveitos 1743501,02   1743501,02 1245887,97 

Custos diferidos 125338,8   125338,8 180447,44 

  1868839,82   1868839,82 1426335,41 

Total de amortizações :   21627728,88 
 

  

Total de provisões:   513333,72 
 

  

Total do activo: 82120470,12 22141062,6 59979407,52 52524755,66 
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FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2009 2008 

      

FUNDOS PRÓPRIOS:     

FUNDO PATRIOMINIAL     

Capital      

Capital Estatutário 21602535 17214000 

  21602535 17214000 

Reservas:     

Reservas legais 0 0 

Reservas SPA - Bens, direitos e obrigações 2401370,95 2425366,15 

Doações 169967,78 131989,39 

  2571338,73 2557355,54 

Resultados transitados     

Resultados transitados anos anteriores -5076252,29 -26766114,11 

      

Resultado líquido do exercício 2869131,88 -2399638,18 

      

Total de fundos próprios 16228489,56 14695103,25 

      

PASSIVO     

Provisões para riscos e encargos 7432,57 3299,52 

  7432,57 3299,52 

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo 6836978,52 0 

  6836978,52 0 

Dívidas de terceiros - curto prazo     

Dívidas a instituições de crédito 0 9556230,2 

Fornecedores, conta corrente 11931912,45 7077539,63 

Adiantamentos de clientes 208837,79 11935,85 

Fornecedores de imobilizado 2247587,27 1945489,21 

Estado e outros entes públicos 1065264,55 1134918,74 

Dev e cred pela Exerc. Do Orçamento 0 0 

Outros credores 463289,3 452292,92 

  15916891,36 20178406,55 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

Acréscimo de custos 6851215,77 6018963,41 

Proveitos diferidos 14138399,74 11628982,93 

  20989615,51 17647946,34 

Total do passivo: 43750917,96 37829652,41 

      

Total de fundos próprios e passivo 59979407,52 52524755,66 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

        
CONTAS CUSTOS E PERDAS 2009 2008 

61 
Custo das mercad. Vend e 
mat.consumo       

612 Mercadorias 0     

616 Matérias de consumo 21390238,81 21390238,81 18835630,88 

          

62 
Fornecimentos e serviços 
externos       

621 Subcontratos 6819675,36     

622 Fornecimentos e serviços 8995784,56 15815459,92 13941912,43 

          

64 Custos com pessoal       

641 
Renumerações dos orgãos 
directivos 333809,66     

642 Renumerações base pessoal 37830545,52     

643 Pensões 1276188,69     

645 Encargos sobre renumerações 3870636,82     

646 
Seguro acid trab e doenç 
profissionais 22858,91     

647 Encargos sociais voluntários 0     

648 Outros custos com pessoal 654333,44 43988373,04 40760333,3 

          

63 
Transf. Correntes conced. E 
prest.sociais   0 1750 

          

66 Amortizações do Exercícios 3498863,23     

67 Provisões do Exercício 100672,63 3599535,86 3257655,25 

          

65 
Outros custos e perdas 
operacionais   143921,84 143546,39 

  (A)   84937529,47 76940827,25 

68 Custos e perdas financeiras   169023,48 19550,5 

  ( C)    85106552,95 76960377,75 

69 Custos e perdas extraordinárias   1533951,16 3538577,85 

  (E)   86640504,11 80498955,6 

86 
Imposto sobre o rendimento do 
exercício   13120,53 14253,4 

      86653624,64 80513209 

88 Resultado líquido do exercício   -2869131,88 -2399638,18 

      83784492,76 78113570,82 
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CONTAS PROVEITOS E GANHOS 2009 2008 

71 VENDAS E PREST. SERVÇOS       

711 Vendas 0     

712 Prestações de serviços 79322125,87 79322125,87 67397828,52 

          

72 Impostos taxas e outros   0   

          

75 Trabalhos para própria instituição   0   

          

73 Proveitos suplementares   0   

          

74 
Transferências e subs.correntes 
obtidos       

741 Transferências- TESOURO 0     

742 Transferências correntes obtidas 0     

743 Subsi correntes obt - out entes publ 146584,13     

749 De outras entidades 0 146584,13 2417043,59 

          

76 Outros proveitos/ ganhos operacionais   1584568,41 1567993,62 

  (B)   81053278,41 71382865,73 

          

78 Outros proveitos/ganhos financeiros   129057,09 241136,02 

  (D)   81182335,5 71624001,75 

79 Proveitos e ganhos extraordinários   2602157,26 6489569,07 

  (F)   83784492,76 78113570,82 

          

      83784492,76 78113570,82 

        

      
2009 2008 

Resultados Operacionais  ( B -A) -3884251,06 -5557961,52 

Resultados Financeiros (D - B) - (C - A) 39966,39 221585,52 

Resultados Correntes 
 

  (D) - ( C ) -3924217,45 -5336376 

Resultados Extraordinários 
 

  ( F - D) - ( E - C) 1068206,1 2950991,22 
Resultados antes de 
impostos impostos 

 
  (F) -( E ) -2856011,35 -2385384,78 

Impostos sobre o rendimento do exercício   13120,53 14253,4 

Resultado líquido do exercício     (F) -( G ) -2869131,88 -2399638,18 
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HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 

            ACTIVO 2010 2009 

  Activo bruto 
Amort e 

provisões Activo líquido Activo líquido 

IMOBILIZADO:   
  

  

Imobilizações incorpóreas:   
  

  

Despesas de instalação 125632,39 115172,58 10459,81 16423,33 
Despesas de investigação e 
desenvolvim 0 0 0 0 

Imobilizado incórporeo em curso 0 0 0 0 

  125632,39 115172,58 10459,81 16423,33 

Imobilizações corpóreas:         

Terrenos recursos naturais 249398,95 0 249398,95 249398,95 

Edíficios e outras construções 12916518,95 1455402,46 11461116,49 11573742,73 

Equipamento básico 27184041,37 17003960,34 10180081,03 11190859,69 

Equipamento de transporte 127470,69 98596,53 28874,16 18879,81 

Ferramentas e utensílios 45723,44 37934,52 7788,92 5758,31 

Equipamento administrativo 8867863,22 6766724,95 2101138,27 3024810,49 

Taras e vasilhames 0 0 0 0 

Outras imobilizações corpóreas 202508,9 202472,08 36,82 303,02 

Imobilizado em curso 4805988,47 0 4805988,47 3704805,44 

  54399513,99 25565090,88 28834423,11 29768558,44 

  54525146,38 25680263,46 28844882,92 29784981,77 

CIRCULANTE:   
  

  

Existências:   
  

  
Matérias-primas,subsidiárias e 
consum 1964336,18 595,68 1963740,5 1233683,92 

  1964336,18 595,68 1963740,5 1233683,92 

Dívidas de terceiros - curto prazo   
  

  

Clientes, conta corrente 27213440,74 
 

27213440,74 19319135,18 

Clientes, cobrança duvidosa 802116,88 443927,83 358189,05 233363,54 

Adiantamentos a fornecedores 5744,03 
 

5744,03 16886,5 

Estado e outros entes públicos 141164,74 
 

141164,74 60249,41 

Outros devedores 6026603,96   6026603,96 6365372,37 

  34189070,35 443927,83 33745142,52 25995007 

Títulos negociáveis:   
  

  

Outras aplicações de tesouraria  675000 
 

675000 0 

  675000 
 

675000 0 

Dep em instituições financeiras e 
caixa:   

  
  

Depósitos bancários 1196975,72 
 

1196975,72 1089284,88 

Caixa 5681,8 
 

5681,8 7610,3 

  1202657,52 
 

1202657,52 1096895,01 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:   
  

  

Acréscimos e proveitos 6006,63 
 

6006,63 1743501,02 

Custos diferidos 191370,33 
 

191370,33 125338,8 

  197376,96   197376,96 1868839,82 

Total de amortizações :   25680263,46 
 

  

Total de provisões:   444523,51 
 

  

Total do activo: 92753587,39 26124786,97 66628800,42 59979407,52 
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FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2010 2009 

      

FUNDOS PRÓPRIOS:     

FUNDO PATRIOMINIAL     

Capital      

Capital Estatutário 24102535 21602535 

  24102535 21602535 

Reservas:     

Reservas legais 0 0 

Reservas SPA - Bens, direitos e obrigações 2429522,05 2425366,15 

Doações 659236,85 169967,78 

  3088758,9 2571338,73 

Resultados transitados     

Resultados transitados anos anteriores -7945384,17 -5076252,29 

      

Resultado líquido do exercício -1831977,85 -2869131,88 

      

Total de fundos próprios 17413931,88 16228489,56 

      

PASSIVO     

Provisões para riscos e encargos 7054,57 7432,57 

  7054,7 7432,57 

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo 6836978,52 6836978,52 

  6836978,52 6836978,52 

Dívidas de terceiros - curto prazo     

Dívidas a instituições de crédito 0 0 

Fornecedores, conta corrente 17715652,77 11931912,45 

Adiantamentos de clientes 13704,3 208837,79 

Fornecedores de imobilizado 790139,25 2247587,27 

Estado e outros entes públicos 1184065,25 1065264,55 

Dev e cred pela Exerc. Do Orçamento 0 0 

Outros credores 797851,61 463289,3 

  20501413,18 15916891,36 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

Acréscimo de custos 6927778,6 6851215,77 

Proveitos diferidos 14941643,67 14138399,74 

  21869422,27 20989615,51 

Total do passivo: 49214868,54 43750917,96 

      

Total de fundos próprios e passivo 66628800,42 59979407,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

124 
 

CONTAS CUSTOS E PERDAS 2010 2009 

61 Custo das mercad. Vend e mat.consumo       

612 Mercadorias 0     

616 Matérias de consumo 21334742,46 21334742,46 21390238,81 

          

62 Fornecimentos e serviços externos       

621 Subcontratos 8600535,5     

622 Fornecimentos e serviços 9719960,65 18320496,15 15815459,92 

          

64 Custos com pessoal       

641 Renumerações dos orgãos directivos 358846,45     

642 Renumerações base pessoal 38604429,61     

643 Pensões 1264974,2     

645 Encargos sobre renumerações 3883889,18     

646 Seguro acid trab e doenç profissionais 30479,49     

647 Encargos sociais voluntários 248146,08     

648 Outros custos com pessoal 272054,25 44662819,26 43988373,04 

          

63 Transf. Correntes conced. E prest.sociais   0 0 

          

66 Amortizações do Exercícios 4078293,95     

67 Provisões do Exercício 380,27 4078674,22 3599535,86 

          

65 Outros custos e perdas operacionais   154234,98 143921,84 

  (A)   88550967,07 84937529,47 

68 Custos e perdas financeiras   161724,92 169023,48 

  ( C)    88712691,99 85106552,95 

69 Custos e perdas extraordinárias   1075220,4 1533951,16 

  (E)   89787912,39 86640504,11 

86 Imposto sobre o rendimento do exercício   13520,07 13120,53 

      89801432,46 86653624,64 

88 Resultado líquido do exercício   -1831977,85 -2869131,88 

      87969454,61 83784492,76 
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CONTAS PROVEITOS E GANHOS 2010 2009 

71 VENDAS E PREST. SERVÇOS       

711 Vendas 0     

712 Prestações de serviços 81719605,89 81719605,89 79322125,87 

          

72 Impostos taxas e outros   0   

          

75 Trabalhos para própria instituição   0   

          

73 Proveitos suplementares   0   

          

74 Transferências e subs.correntes obtidos       

741 Transferências- TESOURO 0     

742 Transferências correntes obtidas 9049,07     

743 Subsi correntes obt - out entes publ 23605,34     

749 De outras entidades 0 32654,41 146584,13 

          

76 Outros proveitos/ ganhos operacionais   1042196,84 1584568,41 

  (B)   82794457,14 81053278,41 

          

78 Outros proveitos/ganhos financeiros   47052,38 129057,09 

  (D)   82841509,52 81182335,5 

79 Proveitos e ganhos extraordinários   5127945,09 2602157,26 

  (F)   87969454,61 83784492,76 

          

      87969454,61 83784492,76 

 

        

      
2010 2009 

Resultados Operacionais  ( B -A) -5756509,93 -3884251,06 

Resultados Financeiros 
(D - B) - (C - 
A) -114672,54 -39966,39 

Resultados Correntes 
 

  (D) - ( C ) -5871182,47 -3924217,45 

Resultados Extraordinários 
 

  
( F - D) - ( E - 
C) 4052724,69 1068206,1 

Resultados antes de 
impostos impostos 

 
  (F) -( E ) -1818457,78 -2856011,35 

Impostos sobre o rendimento do exercício   13520,07 13120,53 

Resultado líquido do exercício     (F) -( G ) -1831977,85 -2869131,88 
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                                  HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

            ACTIVO 2011 2010 

  Activo bruto 
Amort e 

provisões 
Activo 
líquido 

Activo 
líquido 

IMOBILIZADO:   
  

  

Imobilizações incorpóreas:   
  

  

Despesas de instalação 125632,39 121632,39 4496,29 10459,81 
Despesas de investigação e 
desenvolvim 0 0 0 0 
Imobilizado incórporeo em 
curso 0 0 0 0 

  125632,39 121136,1 4496,29 10459,81 

Imobilizações corpóreas:         

Terrenos recursos naturais 249398,95 0 249398,95 249398,95 
Edíficios e outras 
construções 15295171,32 1972694,17 13322477,15 11461116,49 

Equipamento básico 27757568,69 19155690,59 8601878,1 10180081,03 

Equipamento de transporte 149281,98 108115,87 41166,11 28874,16 

Ferramentas e utensílios 47192,78 39911,02 7281,76 7788,92 
Equipamento 
administrativo 9423887,19 7944877,4 1497009,79 2101138,27 

Taras e vasilhames 0 0 0 0 
Outras imobilizações 
corpóreas 202508,9 202508,9 36,82 36,82 

Imobilizado em curso 3720149,96 0 3720149,96 4805988,47 

  56845159,77 29423797,95 27421361,82 28834423,11 

  55970792,16 29544934,05 27425858,11 28844882,92 

CIRCULANTE:   
  

  

Existências:   
  

  
Matérias-
primas,subsidiárias e 
consum 1964336,18 595,68 1963740,5 1233683,92 

  1964336,18 595,68 1963740,5 1233683,92 

Dívidas de terceiros - curto 
prazo   

  
  

Clientes, conta corrente 27213440,74 
 

27213440,74 19319135,18 
Clientes, cobrança 
duvidosa 802116,88 443927,83 358189,05 233363,54 
Adiantamentos a 
fornecedores 5744,03 

 
5744,03 16886,5 

Estado e outros entes 
públicos 141164,74 

 
141164,74 60249,41 

Outros devedores 6026603,96   6026603,96 6365372,37 

  34189070,35 443927,83 33745142,52 25995007 

Títulos negociáveis:   
  

  
Outras aplicações de 
tesouraria  0 0 0 675000 

  0 0 0 675000 

Dep em instituições 
financeiras e caixa:   

  
  

Depósitos bancários 217446,96 
 

217446,96 1196975,72 

Caixa 99405,15 
 

99405,15 5681,8 

  316852,11 
 

316852,11 1202657,52 

ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:   

  
  

Acréscimos e proveitos 6006,63 
 

6006,63 6006,63 

Custos diferidos 191370,33 
 

191370,33 191370,33 

  197376,96   197376,96 197376,96 

Total de amortizações :   29544934,05 
 

  

Total de provisões:   324600,72 
 

  

Total do activo: 98888042,65 29869534,77 69018507,88 66628800,42 
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HOSPITAL DE ESPÍRITO DE SANTO DE ÉVORA, EPE 

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

        
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2011 2010 

      

FUNDOS PRÓPRIOS:     

FUNDO PATRIOMINIAL     

Capital      

Capital Estatutário 24102535 24102535 

  24102535 24102535 

Reservas:     

Reservas legais 0 0 

Reservas SPA - Bens, direitos e obrigações 2429522,05 2429522,05 

Doações 667881,8 659236,85 

  3097403,85 3088758,9 

Resultados transitados     

Resultados transitados anos anteriores -9777362,02 -7945384,17 

      

Resultado líquido do exercício -643473,41 -1831977,85 

      

Total de fundos próprios 16779103,42 17413931,88 

      

PASSIVO     

Provisões para riscos e encargos 10637,7 7054,57 

  10637,7 7054,57 

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo 6836978,52 6836978,52 

  6836978,52 6836978,52 

Dívidas de terceiros - curto prazo     

Dívidas a instituições de crédito 0 0 

Fornecedores, conta corrente 25024853,72 17715652,77 

Adiantamentos de clientes 18689,66 13704,3 

Fornecedores de imobilizado 601355,99 790139,25 

Estado e outros entes públicos 1109033,47 1184065,25 

Dev e cred pela Exerc. Do Orçamento 0 0 

Outros credores 1214796,87 797851,61 

  27968729,71 20501413,18 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

Acréscimo de custos 4288908,48 6927778,6 

Proveitos diferidos 13134150,05 14941643,67 

  17423058,53 21869422,27 

Total do passivo: 52239404,46 49214868,54 

      

Total de fundos próprios e passivo 69018507,88 66628800,42 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

        
CONTAS CUSTOS E PERDAS 2011 2010 

61 
Custo das mercad. Vend e 
mat.consumo       

612 Mercadorias 0     

616 Matérias de consumo 21505902,31 21505902,31 21334742,46 

          

62 
Fornecimentos e serviços 
externos       

621 Subcontratos 8835810,63     

622 Fornecimentos e serviços 9147397,53 17983208,16 18320496,15 

          

64 Custos com pessoal       

641 
Renumerações dos orgãos 
directivos 303821,48     

642 Renumerações base pessoal 34608562,12     

643 Pensões 360069,76     

645 Encargos sobre renumerações 4173770,05     

646 
Seguro acid trab e doenç 
profissionais 34475,37     

647 Encargos sociais voluntários 141637,31     

648 Outros custos com pessoal 121119,86 39743455,95 44662819,26 

          

63 
Transf. Correntes conced. E 
prest.sociais   0 0 

          

66 Amortizações do Exercícios 3940643,69     

67 Provisões do Exercício 4237,09 3944880,78 4078674,22 

          

65 
Outros custos e perdas 
operacionais   142137,46 154234,98 

  (A)   83319584,66 88550967,07 

68 Custos e perdas financeiras   166230,05 161724,92 

  ( C)    83485814,71 88712691,99 

69 
Custos e perdas 
extraordinárias   432771,54 1075220,4 

  (E)   83918586,25 89787912,39 

86 
Imposto sobre o rendimento 
do exercício   26309,89 13520,07 

      83944896,14 89801432,46 

88 Resultado líquido do exercício   -643473,41 -1831977,85 

      83301422,73 87969454,61 
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HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE 

DEMONSTRAÇOES DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA O EXERCÍCIO 

        CONTAS PROVEITOS E GANHOS 2011 2010 

71 VENDAS E PREST. SERVÇOS       

711 Vendas 0     

712 Prestações de serviços 80052966,91 80052966,91 81719605,89 

          

72 Impostos taxas e outros   0   

          

75 Trabalhos para própria instituição   0   

          

73 Proveitos suplementares   0   

          

74 
Transferências e subs.correntes 
obtidos       

741 Transferências- TESOURO 0     

742 Transferências correntes obtidas 0     

743 
Subsi correntes obt - out entes 
publ 7377,61     

749 De outras entidades 0 7377,61 32654,41 

          

76 
Outros proveitos/ ganhos 

operacionais   228275,01 1042196,84 

  (B)   80288619,53 82794457,14 

          

78 
Outros proveitos/ganhos 
financeiros   35912,99 47052,38 

  (D)   80324532,52 82841509,52 

79 Proveitos e ganhos extraordinários   2976890,21 5127945,09 

  (F)   83301422,73 87969454,61 

          

      83301422,73 87969454,61 

        

      
2011 2010 

Resultados Operacionais  ( B -A) -3030965,13 -5756509,93 

Resultados Financeiros (D - B) - (C - A) -130317,06 -114672,54 

Resultados Correntes 
 

  (D) - ( C ) -3161282,19 -5871182,47 

Resultados Extraordinários 
 

  ( F - D) - ( E - C) 2544118,67 4052724,69 
Resultados antes de 
impostos impostos 

 
  (F) -( E ) -617163,52 -1818457,78 

Impostos sobre o rendimento do exercício   26309,89 13520,07 

Resultado líquido do exercício     (F) -( G ) -643473,41 -1831977,85 
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Centro Hospitalar de Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE 

 

 
BALANÇO ANALÍTICO ACTIVO 31-Dez-07 

 
CONTAS   

Código Designação 
ACTIVO 
BRUTO AMORT/PROVISOES 

ACTIVO 
LIQUIDO 

  IMOBILIZADO       

  
IMOBILIZAÇÕES 
INCÓRPOREAS: 0 0 0 

431 Despesas de instalação 166896,76 110159,19 56737,57 

432 
Despesas de investigação e 
desenvolv 222594,35 160839,89 61754,46 

443 
Imobilização em curso imob 
incórprea 0 0 0 

  Total de imob. Incorpóreas 389491,11 270999,08 118492,03 

  IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:       

422 Edíficios e outras construcções 12015536,67 5752496,3 6263040,37 
423 Equipamento básico 29852847,95 20898155,42 8954692,53 
424 Equipamento de transporte 337646,45 2021860,05 8954692,53 
425 Ferramentas e utensílios 118127,54 87453,93 135460,4 

426 
Equipamento administ e 
informático 10470694,89 6283802,54 30673,61 

427 Taras e vasilhame 6257,97 5602,29 4186892,35 

429 
Outras imobilizações 
corpóreas 122404 116561,44 5842,86 

442 
Imobilização em curso imob 
córpóreas 7149271,35   7149271,35 

  Total de imob. Corpóreas 60072786,82 33346257,67 26726529,15 

  
INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS:       

411 Partes de Capital 601,28 0 601,28 

412 
Obrigações e titulos de 
participação 0 0 0 

414 Investimento em imóveis 0 0 0 
415 Outras aplicações financeiras 0 0 0 

441 
Imobilizaç em curso invest. 
Financeiro 0 0 0 

447 
Adiantamento p/ conta invest 
financ 0 0 0 

  
Total de investimentos 

financeiros: 601,28 0 601,28 

       CIRCULANTE       
  EXISTÊNCIAS:       

36 
Matérias primas, subsid e 
consumo 2190606,39 0 2190606,39 

34 
Subprodutos , desperd, resi e 
refug 0 0 0 

33 
Produtos acabados 
intermédios 0 0 0 

32 Mercadorias 0 0 0 

37 
Adiantamento p/ conta 
compras 0 0 0 

  Total existências: 2190606,39 0 2190606,39 
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  DIVID TERCEIROS- ML Prazo 0 0 0 

  
DIVID TERCEIROS- Curto 
Prazo       

28 Empréstimos concebidos 0   0 
211 Clientes c/c  8177508,37   8177508,37 
213 Utentes c/c  66711,3   66711,3 

215 
Instituições Ministério de 
Saúde 19834752,7   19834752,7 

218 
Clientes e Utentes cobrança 
duvidosa 1118195,89 784409,9 211599,35 

229 Adiantamento a fornecedores 68,71   68,71 

2619 
Adiantamento a fornec 
imobilizado 184421,72   184421,72 

24 
Estado e outros entes 
públicos 8852,32   8852,32 

262;263;264         
267+268 Outros devedores 788851,18   788851,18 

 

Total de dívidas de 
terceiros: 30179362,19 906596,54 29272765,65 

  
DEPÓSIT INST FINANC/ 
CAIXA:       

12 
Depósitos em Instituições 
Financeiras 26738743,66   26738743,66 

11 Caixa 6236,26   6236,26 
  Total de depósitos e Caixa: 26744979,92   26744979,92 

          

  
ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:       

271 Acréscimos e proveitos 1442267,33   1442267,33 
272 Custos diferidos 22531,24   22531,24 

  
Total de acréscimos e 

diferimentos: 1464798,57   1464798,57 

  TOTAL DO ACTIVO: 121042626,3 34523853,29 86518772,99 
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BALANÇO ANALÍTICO 

31-Dez-2007                              
(Euros) 

Cód Rubricas             Valor 

  Fundos Próprios+Passivo 86518772,99 

  Fundo Patrimonial 37124220,35 

51 Património 41568000 

  Reservas: 21159,04 

571 Reservas legais 0 

574 Reservas Livres 0 

575 Subsídios 0 

576 Doações  
      

21159, 04 

577 reservas decorrentes de Transf Activos 
   

0 

59 Resultados Transitados 
    

-10203911,57 

88 Resultado Líquido Exercício 
    

5738972,88 

  Passivo: 
      

49394552,64 

  Provisões para Cobrança Duvidosa 
   

0 

  Provisões para Riscos e encargos 
   

357219,44 

  Dívidas Terceiros - M. L. Prazo 
    

  

  Dívidas Terceiros - Curto Prazo 
    

26734458,95 

  Adiantamento de Clientes, Utentes e Inst MS 
  

6459864,91 

221 Fornecedores c/c 
     

9034796,94 

2611 Fornecedores de Imobilizado 
    

4174383,36 

24 Estado 
      

2028987,24 

262…8 Outros Credores 
     

5036426,5 

  Acréscimos e Diferimentos 22302874,25 

273 Acréscimos de Custos 
    

8862187,25 

274 Proveitos diferidos 13440687 
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Demonstração de Resultados 

   
31-12-2007 

 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CUSTOS E PERDAS            (Euros)   

 
CONTAS     

61 CUSTOS MERC.VEND.CONSUMIDAS     

612 Mercadorias 0   

616 Matérias de consumo 18564260,82 18564260,82 

62 Fornecimentos e serviços externos   13573187,25 

64 CUSTOS COM PESSOAL     

641 Renumerações dos orgãos directivos 431482,91   

642 Renumeração Base Pessoal 45497200,76   

643 Pensões 1024683,5   

645 Encargos sobre renumerações 5994870,77   

646 Seguros Acidentes Trabalho 35839,24   

647 Encargos sociais Voluntários 21426   

648 Outros custos c/ pessoal 891215,09 53896718,27 

63 Transf. Correntes Conc.E Prest. Soc.     

65 Outros custos e perdas operacionais     

66 Amortizações do exercício 4197944,36   

67 Provisões do Exercício 575047,6 4772991,96 

  (A)   90959750,24 

68 Custos e Perdas Financeiras   19309,13 

  ( C )   90979059,37 

69 Custos e Perdas Extraordinárias   2793311,04 

  ( E)   93772370,41 

86 Imposto S/ o Rendimento do Exercício   1595,09 

  (G)   93773965,5 

88 Resultado Líquido do Exercício   5738972,88 

      99512938,38 
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CONTAS 

  
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS     

711 Vendas 254,21   

712 Prestações de serviços 93985265,41 93985519,62 

72 Impostos Taxas e Outros   0 

73 Proveitos suplementares   141415 

74 Transf. Subsídios Correntes obtidos   0 

741 Transferências - Tesouro 0   

742 Transferências correntes obtidos 167209,97   

743 Subsídios Corr. Obtidos - Outros entes Públicos 64004,73   

749 De outras entidades 0 231214,7 

76 Outros proveitos e ganhos operacionais   1716625,26 

  ( B)   
96074774,5

8 

78 Proveitos e ganhos Financeiros   281917,76 

  ( D )   
96356692,3

4 

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários   3156246,04 

  ( F )   
99512938,3

8 

      

 
RESUMO 

  

 
Resultados Operacionais 5115024,34 

 

 
Resultados Financeiros 262608,63 

 

 
Resultados Correntes 5377632,97 

 

 
Resultados Extraordinários 362935 

 

 
Resultados Antes de Imposto 5740567,97 

 

 
Imposto sobre o Rendimento de Exercício 1595,09 

 

 
Resultado Líquido do Exercício 5738972,88 
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BALANÇO ANALÍTICO 

  
ACTIVO 31-Dez-08 

 
CONTAS EXERCÍCIO 

  
N N - 1 

Código Designação 
ACTIVO 
BRUTO AMORT/PROVISOES 

ACTIVO 
LIQUIDO 

ACTIVO 
LIQUIDO 

  IMOBILIZADO 0 0 0 0 

  
BENS DE DOMÍNIO 
PÚBLICO: 0 0 0 0 

451 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

452 Edíficios 0 0 0 0 

453 
Outras construcções 
e infra-estruturas 0 0 0 0 

455 

Bens patrim. 
Historico, artistic e 
cultur 0 0 0 0 

459 
Outros bens de 
domínio público 0 0 0 0 

445 
Imobilização em 
curso bens dominio 0 0 0 0 

446 

Adiantamento 
p/conta bens dom  
púb. 0 0 0 0 

  
Total de bens de 
domínio público: 0 0 0 0 

  
IMOBILIZAÇÕES 
INCORPOREAS:         

431 
Despesas de 
instalação 166896,76 142889,31 24007,45 56737,57 

432 

Despesas de 
investigação e 
desenvolv 222594,35 191548,81 31045,54 61754,46 

433 
Propriedade 
industrial 0 0 0 0 

443 

Imobilização em 
curso imob 
incórprea 0 0 0 0 

449 

Adiantamento 
p/conta imob. 
Incórporea 0 0 0 0 

  
Total de imob. 

Incorpóreas 389491,11 334438,12 55052,99 118492,03 

  
IMOBILIZAÇÕES 
CORPÓREAS:         

421 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

422 
Edíficios e outras 
construcções 22796168,31 6550888,94 16245279,37 6263040,37 

423 Equipamento básico 35371791,13 23644188,05 11727603,08 8954692,53 

424 
Equipamento de 
transporte 558187,25 250264,22 307923,03 135460,4 

425 
Ferramentas e 
utensílios 119229,95 101647,2 17582,75 30673,61 

426 

Equipamento 
administ e 
informático 11161918,37 8098327,37 3063591 4186892,35 

427 Taras e vasilhame 6257,97 5953,65 304,32 655,68 

429 

Outras 
imobilizações 
corpóreas 137134 118226,47 18907,53 5842,86 

442 

Imobilização em 
curso imob 
córpóreas 1565123,65   1565123,65 7149271,35 

448 

Adiantamento p/ 
conta imob 
córporeas 0   0 0 

  
Total de imob. 

Corpóreas 71715810,63 38769495,9 32946314,73 26726529,15 

  
INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS:         

411 Partes de Capital 601,28 0 601,28 601,28 

412 
Obrigações e titulos 
de participação 0 0 0 0 

414 Investimento em 0 0 0 0 
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imóveis 

415 
Outras aplicações 
financeiras 0 0 0 0 

441 
Imobilizaç em curso 
invest. Financeiro 0 0 0 0 

447 
Adiantamento p/ 
conta invest financ 0 0 0 0 

  

Total de 
investimentos 

financeiros: 601,28 0 601,28 601,28 

     
  

  CIRCULANTE         

  EXISTÊNCIAS:         

36 
Matérias primas, 
subsid e consumo 2557748,38 0 2557748,38 2190606,39 

34 

Subprodutos , 
desperd, resi e 
refug 0 0 0 0 

33 
Produtos acabados 
intermédios 0 0 0 0 

32 Mercadorias 0 0 0 0 

37 
Adiantamento p/ 
conta compras 0 0 0 0 

  Total existências: 2557748,38 0 2557748,38 2190606,39 

      

 

     

 

 

 

 

  
DIVID TERCEIROS- 
ML Prazo 0 0 0 0 

  
DIVID TERCEIROS- 
Curto Prazo         

28 
Empréstimos 
concebidos 0   0 0 

211 Clientes c/c  8684969,03   8684969,03 8177508,37 

213 Utentes c/c  112065,38   112065,38 66711,3 

215 
Instituições 
Ministério de Saúde 16024302,96   16024302,96 19834752,7 

218 
Clientes e Utentes 
cobrança duvidosa 1096420,12 878592,77 217827,35 211599,35 

251 

Devedores p/ 
execução do 
orçamento 0   0 0 

229 
Adiantamento a 
fornecedores 2219,78   2219,78 68,71 

2619 
Adiantamento a 
fornec imobilizado 1291,37   1291,37 184421,72 

24 
Estado e outros 
entes públicos 166880,88   166880,88 8852,32 

262;263;264           

267+268 Outros devedores 675433,62   675433,62 788851,18 

 

Total de dívidas 
de terceiros: 26763583,14 878592,77 2588990,37 29272765,65 

 
          

  
TÍTULOS 
NEGOCIÁVEIS:       

 151 Acções 0 0 0 0 

152 
Obrigações e títulos 
de participação 0 0 0 0 

153 
Títulos de dívida 
pública 0 0 0 0 

159 Outros títulos 0 0 0 0 

18 
Outros aplicações 
de tesouraria 5000000 0 5000000 0 

  
Total títulos 
negocíaveis: 5000000 0 5000000 0 

  
DEPÓSIT INST 
FINANC/ CAIXA:         

13 Conta no Tesouro     0 0 

12 

Depósitos em 
Instituições 
Financeiras 23926621,19   26738743,66 23926621,19 
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11 Caixa 4756,17   6236,26 4756,17 

  
Total de depósitos 

e Caixa: 23931377,36   26744979,92 23931377,36 

            

  
ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:         

271 
Acréscimos e 
proveitos 4308458,99   1442267,33 4308458,99 

272 Custos diferidos 43944,78   22531,24 43944,78 

  

Total de 
acréscimos e 

diferimentos: 4352403,77   1464798,57 4352403,77 

            

  
Total de 
amortizações:   39103934,02     

  Total de provisões:   878592,77     
  TOTAL DO ACTIVO: 134711015,7 39982526,79 94728488,88 86518772,99 
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Código Designação N N -1  

 
FUNDO PATRIMONIAL 

 
  

51 Património 49938000 41568000 

56 Reservas de reavaliação 0 0 

  RESERVAS:     

571 Reservas legais 1147794,58 0 

572 Reservas estatutárias 0 0 

574 Reservas livres 286948,64 0 

575 Subsídios 0 0 

576 Doações 41993,67 21159,04 

577 Reservas decorrentes da transf. 0 0 

  Total das reservas: 1476736,89 21159,04 

59 Resultados transitados -5899681,91 -10203911,57 

88 Resultado Líquido do Exercício 5018035,8 5738972,88 

  Total do fundo patrimonial: 50533090,78 37124220,35 

        

  PASSIVO:     

  Provisões     

291 Provisões para cobrança duvidosa 0 0 

292 Provisões p/ riscos encargos 922891,38 357219,44 

  Total das provisões: 922891,38 357219,44 

        

2312 Dívidas a terceiros- ML prazo 0 0 

  Dívidas a terceiros - Curto prazo 
  

219 Adiantamento de clientes, utentes e instit. MS 146149,21 6459864,91 

221 Fornecedores c/c  8487403,52 9034796,94 

228 Fornecedores -Factura recepção e conferência 0 0 

2311 Empréstimos obtidos 0 0 

252 Credores pela execução do orçamento 0 0 

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 1345162,79 4174383,36 

24 Estado e/ outros entes públicos 3158981,4 2028987,24 

262/3/4 
   

267/ 8 Outros credores 4731281,31 5036426,5 

  Total de dívidas a terceiros: 17868978,23 26734458,95 

  ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

273 Acréscimo de custos 9491084,4 8862187,25 

274 Proveitos diferidos 15912444,09 13440687 

  Total acréscimos e diferimentos: 25403528,49 22302874,25 

  TOTAL DO PASSIVO : 44195398,1 49394552,64 

  TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO: 94728488,88 86518772,99 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 
31-12-2008 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

Código Designação N N -1  

61 
CUSTOS MERC. VEND. 
M. CONS:       

612 Mercadorias 0   0   

616 Matérias de consumo 25570239,14 25570239,14 18564260,82 18564260,82 

            

62 
Fornecimentos e 
serviços e externos   18860048,3   13573187,25 

            

64 
CUSTOS COM 
PESSOAL:         

641 
Renumerações dos 
orgãos directivos 529986,09   431482,91   

642 
Renumerações de base 
pessoal 56701942,35   45497200,76   

643 Pensões 1247785,81   1024683,5   

645 
Encargos sobre 
renumerações 7652032,95   5994870,77   

646 
Seguros acid trab e 
doenç profissionais 33697,18   35839,24   

647 
Encargos sociais 
voluntários 2295   21426   

648 
Outros custos com 
pessoal 1180775,47 67348514,85 891215,09 53896718,27 

                  

63 
Transf. Correntes 
conc e prest soc   2000   0 

    
   

        

66 
Amortizações do 
exercício 5486677,27   4197944,36   

67 
Provisões do 
exercício 635123,33 6121800,6 575047,6 4772991,96 

            

65 
Outros custos e 
perdas operacionais   126373,88   152591,94 

  ( A )   118028976,8   90959750,24 

68 
Custos e perdas 
financeiras   7417,81   19309,13 

  ( C )   118036394,6 

  

90979059,37 

69 
Custos e perdas 
extraordinários   790496,77 2793311,04 

  ( E )   118826891,4 93772370,41 

86 

Imposto s/ 
rendimento do 
exercício   1550964,39 0 

      120377855,7 93772370,41 

88 
Resultado Líquido do 
Exercício   5018035,8 5740567,97 

            125395891,5   99512938,38 

 

 

 

 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

140 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS PROVEITOS E GANHOS 31-12-2008 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

71 
VENDAS E PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS     

711 Vendas  0   254,21   

712 Prestações de serviços 200279 115200279 93985265,41 93985519,62 

    
  

          

72 Impostos taxas e outros   0   0 

            

75 
Trabalho para própria 
instituição   0     

    
  

          

73 Proveitos suplementares   190178,17   141415 

            

74 
TRANS SUBSID. 
CORRENT.OBTIDOS         

741 Transferências - TESOURO 0   0   

742 
Transferências correntes 
obtidas 15114,74   167209,97   

743 
Subsidiárias corrent obtidas 
out ent pub 330,8   64004,73   

749 De outras entidades 0 15445,54 0 231214,7 

      
 

    

76 
Outros proveitos/ganhos 
operacionais   3230767,19   1716625,26 

  (B)   118636669,6   96074774,58 

78 
Proveitos e ganhos 
financeiros   1578619,19   281917,76 

  ( D)   120215288,8   96356692,34 

79 
Proveitos e ganhos 

extraordinários   5180602,74   3156246,04 
  (F)   125395891,5   99512938,38 

         RESUMO: 
        

     
N N - 1 

  RESULTADOS OPERACIONAIS     607692,84 5115024,34 

  RESULTADOS FINANCEIROS 
 

  1571201,38 262608,63 

  RESULTADOS CORRENTES 
 

  2178894,22 5377632,97 

  RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS   4390105,97 362935 

  RESULTADO ANTES DE IMPOSTO   6569000,19 5740567,97 

  IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO 
EXERCÍCIO 1550964,39 0 

  RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   5018035,8 5740567,97 
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BALANÇO ANALÍTICO 

  
ACTIVO 31-Dez-09 

 
CONTAS EXERCÍCIO 

  
N N - 1 

Código Designação 
ACTIVO 
BRUTO AMORT/PROVISOES 

ACTIVO 
LIQUIDO 

ACTIVO 
LIQUIDO 

  IMOBILIZADO 0 0 0 0 

  
BENS DE DOMÍNIO 
PÚBLICO: 0 0 0 0 

451 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

452 Edíficios 0 0 0 0 

453 
Outras construcções e 
infra-estruturas 0 0 0 0 

455 
Bens patrim. Historico, 
artistic e cultur 0 0 0 0 

459 
Outros bens de domínio 
público 0 0 0 0 

445 
Imobilização em curso 
bens dominio 0 0 0 0 

446 
Adiantamento p/conta 
bens dom  púb. 0 0 0 0 

  
Total de bens de 
domínio público: 0 0 0 0 

  
IMOBILIZAÇÕES 
INCORPOREAS:         

431 Despesas de instalação 166896,76 166896,76 0 24007,45 

432 
Despesas de investigação 
e desenvolv 222594,35 219088,5 3505,85 31045,54 

433 Propriedade industrial 0 0 0 0 

443 
Imobilização em curso 
imob incórprea 0 0 0 0 

449 
Adiantamento p/conta 
imob. Incórporea 0 0 0 0 

  
Total de imob. 

Incorpóreas 389491,11 385985,26 3505,85 55052,99 

  
IMOBILIZAÇÕES 
CORPÓREAS:         

421 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

422 
Edíficios e outras 
construcções 23910184,07 7491227,3 16418956,77 16245279,37 

423 Equipamento básico 39593087,88 26612216,34 12980871,54 11727603,08 

424 
Equipamento de 
transporte 562967,25 317747,13 245220,12 307923,03 

425 Ferramentas e utensílios 120694,11 115608,73 5085,38 17582,75 

426 
Equipamento administ e 
informático 12720888,76 9715450,86 3005437,9 3063591 

427 Taras e vasilhame 6257,97 6257,97 0 304,32 

429 
Outras imobilizações 
corpóreas 142532,56 122297,21 20235,35 18907,53 

442 
Imobilização em curso 
imob córpóreas 3398339,07   3398339,07 1565123,65 

448 
Adiantamento p/ conta 
imob córporeas 0   0 0 

  
Total de imob. 

Corpóreas 80454951,67 44380805,54 36074146,13 32946314,73 

  
INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS:         

411 Partes de Capital 601,28 0 601,28 601,28 

412 
Obrigações e titulos de 
participação 0 0 0 0 

414 Investimento em imóveis 0 0 0 0 

415 
Outras aplicações 
financeiras 0 0 0 0 

441 
Imobilizaç em curso 
invest. Financeiro 0 0 0 0 

447 
Adiantamento p/ conta 
invest financ 0 0 0 0 

  
Total de investimentos 

financeiros: 601,28 0 601,28 601,28 

     
  

  CIRCULANTE         

  EXISTÊNCIAS:         
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36 
Matérias primas, subsid e 
consumo 2841826,35 0 2841826,35 2557748,38 

34 
Subprodutos , desperd, 
resi e refug 0 0 0 0 

33 
Produtos acabados 
intermédios 0 0 0 0 

32 Mercadorias 0 0 0 0 

37 
Adiantamento p/ conta 
compras 0 0 0 0 

  Total existências: 2841826,35 0 2841826,35 2557748,38 

      

  
DIVID TERCEIROS- ML 
Prazo 0 0 0 0 

  
DIVID TERCEIROS- Curto 
Prazo         

28 Empréstimos concebidos 0   0 0 

211 Clientes c/c  10895996,64   10895996,64 8684969,03 

213 Utentes c/c  165860,8   165860,8 112065,38 

215 
Instituições Ministério de 
Saúde 13710082,48   13710082,48 16024302,96 

218 
Clientes e Utentes 
cobrança duvidosa 979191,86 819968,7 159223,16 217827,35 

251 
Devedores p/ execução 
do orçamento 0   0 0 

229 
Adiantamento a 
fornecedores 3119,2   3119,2 2219,78 

2619 
Adiantamento a fornec 
imobilizado 1291,37   1291,37 1291,37 

24 
Estado e outros entes 
públicos 1211211,09   1211211,09 166880,88 

262;263;264           

267+268 Outros devedores 1202791,65   1202791,65 975433,62 

 

Total de dívidas de 
terceiros: 28169545,09 819968,7 27349576,39 25884990,37 

 
          

  TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:       
 151 Acções 0 0 0 0 

152 
Obrigações e títulos de 
participação 0 0 0 0 

153 Títulos de dívida pública 0 0 0 0 

159 Outros títulos 0 0 0 0 

18 
Outros aplicações de 
tesouraria 17000000 0 17000000 5000000 

  
Total títulos 
negocíaveis: 17000000 0 17000000 5000000 

  
DEPÓSIT INST FINANC/ 
CAIXA:         

13 Conta no Tesouro     0 0 

12 
Depósitos em Instituições 
Financeiras 4326853,03   4326853,03 23926621,19 

11 Caixa 4759,81   4759,81 4756,17 

  
Total de depósitos e 

Caixa: 4331612,84   4331612,84 23931377,36 

            

  
ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:         

271 Acréscimos e proveitos 11846602,35   11846602,35 4308458,99 

272 Custos diferidos 304508,54   304508,54 43944,78 

  
Total de acréscimos e 

diferimentos: 12151110,89   12151110,89 4352403,77 

            

  Total de amortizações:   44766790,8     

  Total de provisões:   819968,7     

  TOTAL DO ACTIVO: 145339139,2 45586759,5 99752379,73 94728488,88 
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BALANÇO ANALÍTICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 31-12-2009 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

Código Designação N N -1  

  FUNDO PATRIMONIAL     

51 Património 57753000 49938000 

56 Reservas de reavaliação 0 0 

  RESERVAS:     

571 Reservas legais 553097,11 0 

572 Reservas estatutárias 0 0 

574 Reservas livres 0 0 

575 Subsídios 0 0 

576 Doações 93645,06 41993,67 

577 Reservas decorrentes da transf. 0 0 

  Total das reservas: 646742,17 41993,67 

59 Resultados transitados -1134442,34 -4464938,69 

88 Resultado Líquido do Exercício 1254983,69 5018035,8 

  Total do fundo patrimonial: 58520283,52 50533090,78 

   
  

  PASSIVO:     

  Provisões     

291 Provisões para cobrança duvidosa 0 0 

292 Provisões p/ riscos encargos 947546,9 922891,38 

  Total das provisões: 947546,9 922891,38 

   
  

2312 Dívidas a terceiros- ML prazo 0 0 

  Dívidas a terceiros - Curto prazo     

219 Adiantamento de clientes, utentes e instit. MS 648250,55 146149,21 

221 Fornecedores c/c  7323304,52 8487403,52 

228 Fornecedores-Factura recepção e conferência 0 0 

2311 Empréstimos obtidos 0 0 

252 Credores pela execução do orçamento 0 0 

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 2435370,69 1345162,79 

24 Estado e/ outros entes públicos 1925197,2 3158981,4 

262/3/4       

267/ 8 Outros credores 5297333,6 4731281,31 

  Total de dívidas a terceiros: 17629456,56 17868978,23 

 
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

273 Acréscimo de custos 9915986,94 9491084,4 

274 Proveitos diferidos 12739105,81 15912444,09 

 
Total acréscimos e diferimentos: 22655092,75 25403528,49 

 
TOTAL DO PASSIVO : 41232096,21 44195398,1 

 
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO: 99752379,73 94728488,88 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

    

 

DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS CUSTOS E PERDAS          31-12-2009 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

61 
CUSTOS 
MERC.VEND.CONSUMIDAS     

612 Mercadorias 0   0   

616 Matérias de consumo   27759658,25 25570239,14 25570239,14 

62 
Fornecimentos e serviços 
externos   25588137,8   18860048,3 

64 CUSTOS COM PESSOAL     

641 
Renumerações dos orgãos 
directivos 552418,86   529986,09   

642 Renumeração Base Pessoal 58431957,56   56701942,35   

643 Pensões 1348673,47   1247785,81   

645 Encargos sobre renumerações 8239911,04   7652032,95   

646 Seguros Acidente Trabalho 67775,54   33697,18   

647 Encargos sociais Voluntários 2448   2295   

648 Outros custos c/ pessoal 661075,16 69304259,63 1180775,47 67348514,85 

            

63 
Transf. Correntes Conc.E Prest. 
Soc.   21232,37   2000 

66 Amortizações do exercício 5662906,42   5486677,27   

67 Provisões do Exercício 149050,36 5811956,78 635123,33 6121800,6 

65 
Outros custos e perdas 
operacionais   171335,17   126373,88 

  (A)   128656580   118028976,8 

68 Custos e Perdas Financeiras   110078,82   7417,81 

  ( C)   128767658,8   118036394,6 

69 Custos e Perdas Extraordinárias   3045837,62   790496,77 

  ( E )   131813496,4   118826891,4 

86 
Imposto s/ rendimento do 
exercício   304363,7   1550964,39 

      132117860,1   120377855,7 

88 Resulto Líquido do Exercício   1254983,69   5018035,8 

      133372843,8   125395891,5 
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DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS PROVEITOS E GANHOS 31-12-2009 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

  
N N -1 

71 
VENDAS E PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS 
  711 Vendas 200 

 
0 

 712 Prestações de serviços 123304717 123304717 115200278,7 115200278,7 

         72 Impostos taxas e outros 
 

0 
 

0 

      
75 

Trabalho para própria 
instituição 

 
0 

  
         73 Proveitos suplementares 

 
244880,35 

 
190178,17 

      
74 

TRANS SUBSID. 
CORRENT.OBTIDOS 

    741 Transferências - TESOURO 0 
 

0 
 

742 
Transferências correntes 

obtidas 0 
 

15114,74 
 

743 
Subsidiárias corrent obtidas 

out ent pub 3908 
 

330,8 
 749 De outras entidades 0 3908 0 15445,54 

      
76 

Outros proveitos/ganhos 
operacionais 

 
3489862,19 

 
3230767,19 

 
(B) 

 
127043367,1 

 
118636669,6 

78 
Proveitos e ganhos 

financeiros 
 

1018852,51 
 

1578619,19 

 
( D) 

 
128062219,6 

 
120215288,8 

79 
Proveitos e ganhos 

extraordinários 
 

5310624,2 
 

5180602,74 

 
(F) 

 
133372843,8 

 
125395891,5 

         RESUMO: 
        

     
N N - 1 

  RESULTADOS 
OPERACIONAIS 

  

-
1613212,88 607692,84 

  RESULTADOS 
FINANCEIROS 

  
907773,69 1571201,38 

  RESULTADOS 
CORRENTES 

  
-705439,19 2178894,22 

  RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 
 

2264786,58 4390105,97 

  RESULTADO ANTES DE IMPOSTO 
 

1559347,39 6569000,19 

  IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO 
EXERCÍCIO 304363,7 1550964,39 

  RESULTADO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 

 
1254983,69 5018035,8 
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BALANÇO ANALÍTICO 

  
ACTIVO 31-Dez-10 

 
CONTAS EXERCÍCIO 

  
N N - 1 

Código Designação ACTIVO BRUTO AMORT/PROVISOES ACTIVO LIQUIDO 
ACTIVO 
LIQUIDO 

  IMOBILIZADO 0 0 0 0 

  
BENS DE DOMÍNIO 
PÚBLICO: 0 0 0 0 

451 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

452 Edíficios 0 0 0 0 

453 
Outras construcções 
e infra-estruturas 0 0 0 0 

455 

Bens patrim. 
Historico, artistic e 
cultur 0 0 0 0 

459 
Outros bens de 
domínio público 0 0 0 0 

445 
Imobilização em 
curso bens dominio 0 0 0 0 

446 

Adiantamento 
p/conta bens dom  
púb. 0 0 0 0 

  
Total de bens de 
domínio público: 0 0 0 0 

  
IMOBILIZAÇÕES 
INCORPOREAS:         

431 
Despesas de 
instalação 166896,76 166896,76 0 0 

432 

Despesas de 
investigação e 
desenvolv 222594,35 222594,35 0 3505,85 

433 
Propriedade 
industrial 0 0 0 0 

443 

Imobilização em 
curso imob 
incórprea 0 0 0 0 

449 

Adiantamento 
p/conta imob. 
Incórporea 0 0 0 0 

  
Total de imob. 

Incorpóreas 389491,11 389491,11 0 3505,85 

  
IMOBILIZAÇÕES 
CORPÓREAS:         

421 
Terrenos e recursos 
naturais 0 0 0 0 

422 
Edíficios e outras 
construcções 24611743,24 8379071,75 16232671,49 16418956,77 

423 Equipamento básico 40149067,47 27848148,97 12300918,44 12980871,54 

424 
Equipamento de 
transporte 615727,25 385251,29 230475,96 245220,12 

425 
Ferramentas e 
utensílios 122802,22 121343,17 1459,05 5085,38 

426 

Equipamento 
administ e 
informático 13242470,17 10429764,99 2812705,18 3005437,9 

427 Taras e vasilhame 6257,97 6257,97 0 0 

429 

Outras 
imobilizações 
corpóreas 139041,11 124576,38 14464,73 20235,35 

442 

Imobilização em 
curso imob 
córpóreas 16407865,03   16407865,03 3398339,07 

449 

Adiantamento p/ 
conta imob 
córporeas 0   0 0 

  
Total de imob. 

Corpóreas 95294974,4 47294414,52 48000559,88 36074146,13 

  
INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS:         

411 Partes de Capital 601,28 0 601,28 601,28 

412 
Obrigações e titulos 
de participação 0 0 0 0 

414 Investimento em 0 0 0 0 
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imóveis 

415 
Outras aplicações 
financeiras 0 0 0 0 

441 
Imobilizaç em curso 
invest. Financeiro 0 0 0 0 

447 
Adiantamento p/ 
conta invest financ 0 0 0 0 

  

Total de 
investimentos 

financeiros: 601,28 0 601,28 601,28 

     
  

  CIRCULANTE         
  EXISTÊNCIAS:         

36 
Matérias primas, 
subsid e consumo 3672128,06 0 3672128,06 2841826,35 

34 

Subprodutos , 
desperd, resi e 
refug 0 0 0 0 

33 
Produtos acabados 
intermédios 0 0 0 0 

32 Mercadorias 0 0 0 0 

37 
Adiantamento p/ 
conta compras 0 0 0 0 

  Total existências: 3672128,06 0 3672128,06 2841826,35 

      

  
DIVID TERCEIROS- 
ML Prazo 0 0 0 0 

  
DIVID TERCEIROS- 
Curto Prazo         

28 
Empréstimos 
concebidos 0   0 0 

211 Clientes c/c  11168188,93   11168188,93 10895996,64 
213 Utentes c/c  218452,1   218452,1 165860,8 

215 
Instituições 
Ministério de Saúde 15783158,63   15783158,63 13710082,48 

218 
Clientes e Utentes 
cobrança duvidosa 996533,81 784409,9 216123,91 159223,16 

251 

Devedores p/ 
execução do 
orçamento 0   0 0 

229 
Adiantamento a 
fornecedores 3340,09   3340,09 3119,2 

2619 
Adiantamento a 
fornec imobilizado 0   0 1291,37 

24 
Estado e outros 
entes públicos 73919,9   73919,9 1211211,09 

262;263;264           
267+268 Outros devedores 1281815,03   1281815,03 1202791,65 

 

Total de dívidas 
de terceiros: 29525408,49 784409,9 28744998,59 27349576,39 

 
          

  
TÍTULOS 
NEGOCIÁVEIS:       

 151 Acções 0 0 0 0 

152 
Obrigações e títulos 
de participação 0 0 0 0 

153 
Títulos de dívida 
pública 0 0 0 0 

159 Outros títulos 0 0 0 0 

18 
Outros aplicações 
de tesouraria 9000000 0 9000000 17000000 

  
Total títulos 
negocíaveis: 9000000 0 9000000 17000000 

  
DEPÓSIT INST 
FINANC/ CAIXA:         

13 Conta no Tesouro 3172902,01   3172902,01 197043,28 

12 

Depósitos em 
Instituições 
Financeiras 105597,88   105597,88 4129809,75 

11 Caixa 4814,28   4814,28 4759,81 

  
Total de depósitos 

e Caixa: 3283314,17   3283314,17 4331612,84 

            

  
ACRÉSCIMOS E 
DIFERIMENTOS:         
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271 
Acréscimos e 
proveitos 15069691,56   15069691,56 11846602,35 

272 Custos diferidos 444942,17   444942,17 304508,54 

  

Total de 
acréscimos e 

diferimentos: 15514633,73   15514633,73 12151110,89 

            

  
Total de 
amortizações:   47683905,63     

  Total de provisões:   780409,9     
  TOTAL DO ACTIVO: 156680551,2 48464315,53 108216235,7 99752379,73 

 BALANÇO ANALÍTICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 31-12-2010 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

Código Designação N N -1  

  FUNDO PATRIMONIAL     
51 Património 58753000 57753000 
56 Reservas de reavaliação 0 0 

  RESERVAS:     
571 Reservas legais 866843,03 553097,11 
572 Reservas estatutárias 0 0 
574 Reservas livres 0 0 
575 Subsídios 0 0 
576 Doações 175039,52 93645,06 
577 Reservas decorrentes da transf. 0 0 

  Total das reservas: 1041882,55 646742,17 

59 Resultados transitados -193204,57 -1134442,34 
88 Resultado Líquido do Exercício 575674,03 1254983,69 

  Total do fundo patrimonial: 60177352,01 58520283,52 

   
  

  PASSIVO:     
  Provisões     

291 Provisões para cobrança duvidosa 0 0 
292 Provisões p/ riscos encargos 1060181,66 947546,9 

  Total das provisões: 1060181,66 947546,9 

   
  

2312 Dívidas a terceiros- ML prazo 0 0 

  Dívidas a terceiros - Curto prazo     

219 
Adiantamento de clientes, utentes e 

instit. MS 895006,61 648250,55 
221 Fornecedores c/c  8725440,54 7323304,52 

228 
Fornecedores -Factura recepção e 
conferência 0 0 

2311 Empréstimos obtidos 0 0 
252 Credores pela execução do orçamento 0 0 

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 3146757,17 2435370,69 
24 Estado e/ outros entes públicos 3007394,61 1925197,2 

262/3/4       
267/ 8 Outros credores 6731153,11 5297333,6 

  Total de dívidas a terceiros: 22505752,04 17629456,56 

 
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

273 Acréscimo de custos 9694529,06   
274 Proveitos diferidos 14778420,94   

 
Total acréscimos e diferimentos: 24472950 22655092,75 

 
TOTAL DO PASSIVO : 48038883,7 41232096,21 

 
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO: 108216235,7 99752379,73 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CUSTOS E PERDAS          31-12-2010 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

61 CUSTOS MERC.VEND.CONSUMIDAS     

612 Mercadorias 0   0   

616 Matérias de consumo 29379817,06 29379817,06 27759658,25 27759658,25 

62 Fornecimentos e serviços externos   27076741,37   24784951,95 

64 CUSTOS COM PESSOAL     

641 Renumerações dos orgãos directivos 542514,11   522418,86   

642 Renumeração Base Pessoal 58746902,84   58431957,56   

643 Pensões 1428674,08   1348673,47   

645 Encargos sobre renumerações 8839603,21   8239911,04   

646 Seguros Acidente Trabalho 64583,87   67775,54   

647 Encargos sociais Voluntários 155374,31   2448   

648 Outros custos c/ pessoal 333244,21   661075,16   

649 Estágios Profissionais 0 70110892,63 0 69304259,63 

63 Transf. Correntes Conc.E Prest. Soc.   8256,26   21232,37 

66 Amortizações do exercício 4998810,78       

67 Provisões do Exercício 623468,59 5622279,37 149050,36 5811956,78 

65 Outros custos e perdas operacionais   201583,2   171335,17 

  (A)   132399669,9   127853394,2 

68 Custos e Perdas Financeiras   8193,93   111078,82 

  ( C)   132407863,8   127964473 

69 Custos e Perdas Extraordinárias   3387506,36   3045837,62 

  ( E )   135795370,2   131010310,6 

86 Imposto s/ rendimento do exercício   170708,21   304363,7 

      135966078,4   131314674,3 

88 Resulto Líquido do Exercício   575674,03   2058169,54 

      136541752,4   133372843,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Análise financeira de dois hospitais públicos portugueses 

 

150 
 

 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROVEITOS E GANHOS 31-12-2010 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS     

711 Vendas  36,5   200   

712 Prestações de serviços 124893585 124893585 123304516,6 123304516,6 

    
  

          

72 Impostos taxas e outros   0   0 

            

75 Trabalho para própria instituição   0     

    
  

          

73 Proveitos suplementares   106394,9   244880,35 

            

74 TRANS SUBSID. CORRENT.OBTIDOS         

741 Transferências - TESOURO 0   0   

742 Transferências correntes obtidas 101243,41   0   

743 
Subsidiárias corrent obtidas out ent 
pub 723,2   3908   

749 De outras entidades 0 101966,61 0 3908 

      
 

    

76 Outros proveitos/ganhos operacionais   3880373,34   3489862,19 

  (B)   128982356,4   127043367,1 

78 Proveitos e ganhos financeiros   549484,09   1018852,51 

  ( D)   129531840,5   128062219,6 

79 Proveitos e ganhos extraordinários   7009911,97   5310624,2 

  (F)   136541752,4   133372843,8 

          
 
 
 
RESUMO 

        

     
N N - 1 

  RESULTADOS 
OPERACIONAIS     -3417313,53 -810027,03 

  RESULTADOS FINANCEIROS 
 

  541290,16 90777,69 
  RESULTADOS CORRENTES 

 
  -2876023,37 97746,66 

  RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS   3622405,61 2264786,58 
  RESULTADO ANTES DE IMPOSTO   746382,24 2362533,24 
  IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 170708,21 304363,7 
  RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   575674,03 2058169,54 
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CONTAS EXERCÍCIO 

  
N N - 1 

Código Designação 
ACTIVO 
BRUTO 

AMORT/PROVISO
ES 

ACTIVO 
LIQUIDO 

ACTIVO 
LIQUIDO 

  IMOBILIZADO 0 0 0 0 

  BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO: 0 0 0 0 

451 Terrenos e recursos naturais 0 0 0 0 

452 Edíficios 0 0 0 0 

453 
Outras construcções e infra-
estruturas 0 0 0 0 

455 
Bens patrim. Historico, artistic e 
cultur 0 0 0 0 

459 Outros bens de domínio público 0 0 0 0 

445 
Imobilização em curso bens 
dominio 0 0 0 0 

446 
Adiantamento p/conta bens dom  
púb. 0 0 0 0 

  
Total de bens de domínio 

público: 0 0 0 0 

  IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS:         

431 Despesas de instalação 166896,76 166896,76 0 0 

432 
Despesas de investigação e 
desenvolv 222594,35 222594,35 0 0 

433 Propriedade industrial 0 0 0 0 

443 
Imobilização em curso imob 
incórprea 0 0 0 0 

449 
Adiantamento p/conta imob. 
Incórporea 0 0 0 0 

  Total de imob. Incorpóreas 389491,11 389491,11 0 0 

  IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:         

421 Terrenos e recursos naturais 0 0 0 0 

422 Edíficios e outras construcções 26510385,1 9295857,57 17214527,53 16232671,49 

423 Equipamento básico 43621543,19 30788086,4 12833456,79 12300918,44 

424 Equipamento de transporte 615727,25 452282,09 163445,16 230475,96 

425 Ferramentas e utensílios 126672,36 123058,04 3614,32 1459,05 

426 
Equipamento administ e 
informático 13558443,6 11109510,07 2448933,53 2812705,18 

427 Taras e vasilhame 6257,97 6257,97 0 0 

429 Outras imobilizações corpóreas 159131,44 129416,32 29715,12 14464,73 

442 
Imobilização em curso imob 
córpóreas 16407865,03   32339495,04 16407865,03 

449 
Adiantamento p/ conta imob 
córporeas 0   0 0 

  Total de imob. Corpóreas 116937656 51904468,46 65033187,49 48000559,88 

  INVESTIMENTOS FINANCEIROS:         

411 Partes de Capital 601,28 0 601,28 601,28 

412 
Obrigações e titulos de 
participação 0 0 0 0 
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414 Investimento em imóveis 0 0 0 0 

415 Outras aplicações financeiras 0 0 0 0 

441 
Imobilizaç em curso invest. 
Financeiro 0 0 0 0 

447 
Adiantamento p/ conta invest 
financ 0 0 0 0 

  
Total de investimentos 

financeiros: 601,28 0 601,28 601,28 

     
  

  CIRCULANTE         

  EXISTÊNCIAS:         

36 Matérias primas, subsid e consumo 3178191,1 0 3178191,1 3672128,06 

34 Subprodutos , desperd, resi e refug 0 0 0 0 

33 Produtos acabados intermédios 0 0 0 0 

32 Mercadorias 0 0 0 0 

37 Adiantamento p/ conta compras 0 0 0 0 

  Total existências: 3178191,1 0 3178191,1 3672128,06 

       

 

      

  DIVID TERCEIROS- ML Prazo 0 0 0 0 

  DIVID TERCEIROS- Curto Prazo         

28 Empréstimos concebidos 0   0 0 

211 Clientes c/c  8293863,32   8293863,32 11168188,93 

213 Utentes c/c  1911275,32   1911275,32 218452,1 

215 Instituições Ministério de Saúde 17144576,69   17144576,69 15783158,63 

218 
Clientes e Utentes cobrança 
duvidosa 1064817,86 871205,94 193611,92 216123,91 

251 
Devedores p/ execução do 
orçamento 0   0 0 

229 Adiantamento a fornecedores 1385,17   1385,17 3340,09 

2619 Adiantamento a fornec imobilizado 0   0 0 

24 Estado e outros entes públicos 0   0 73919,9 

262;263;2
64           

267+268 Outros devedores 1303685,3   1303685,3 1281815,03 

 
Total de dívidas de terceiros: 

29719603,6
6 871205,94 28848397,72 28744998,5+ 

 
          

  TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:       
 

151 Acções 0 0 0 0 

152 
Obrigações e títulos de 
participação 0 0 0 0 
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153 Títulos de dívida pública 0 0 0 0 

159 Outros títulos 0 0 0 0 

18 Outros aplicações de tesouraria 0 0 0 9000000 

  Total títulos negocíaveis: 0 0 0 9000000 

  DEPÓSIT INST FINANC/ CAIXA:         

13 Conta no Tesouro 140011,5   140011,5 3172902,01 

12 
Depósitos em Instituições 
Financeiras 103210,48   103210,48 105597,88 

11 Caixa 3446,42   3446,42 4814,28 

  Total de depósitos e Caixa: 246668,4   246668,4 3283314,17 

            

  ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:         

271 Acréscimos e proveitos 24965357,78   24965357,78 15069691,56 

272 Custos diferidos 96557,75   96557,75 444942,17 

  
Total de acréscimos e 

diferimentos: 
25061915,5

3   25061915,53 15514633,73 

            

  Total de amortizações:   52293959,57     

  Total de provisões:   871205,94     

  TOTAL DO ACTIVO: 175534127 53165165,51 122368961,5 108216235,7 
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BALANÇO ANALÍTICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 31-12-2011 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

Código Designação N N -1  

  FUNDO PATRIMONIAL     

51 Património 58753000 58753000 

56 Reservas de reavaliação 0 0 

  RESERVAS:     

571 Reservas legais 1010761,54 866843,03 

572 Reservas estatutárias 0 0 

574 Reservas livres 0 0 

575 Subsídios 0 0 

576 Doações 199808,34 175039,52 

577 Reservas decorrentes da transf. 0 0 

  Total das reservas: 1210569,88 1041882,55 

59 Resultados transitados 238550,95 -193204,57 

88 Resultado Líquido do Exercício 2680861,17 575674,03 

  Total do fundo patrimonial: 62882982 60177352,01 

   
  

  PASSIVO:     

  Provisões     

291 Provisões para cobrança duvidosa 0 0 

292 Provisões p/ riscos encargos 977940,66 1060181,66 

  Total das provisões: 977940,66 1060181,66 

   
  

2312 Dívidas a terceiros- ML prazo 0 0 

  Dívidas a terceiros - Curto prazo     

219 Adiantamento de clientes, utentes e instit. MS 904111,83 895006,61 

221 Fornecedores c/c  15327563,47 8725440,54 

228 Fornecedores -Factura recepção e conferência 0 0 

2311 Empréstimos obtidos 0 0 

252 Credores pela execução do orçamento 0 0 

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 4551636,59 3146757,17 

24 Estado e/ outros entes públicos 3356192,79 3007394,61 

262/3/4       

267/ 8 Outros credores 6818082,3 6731153,11 

  Total de dívidas a terceiros: 30957586,98 22505752,04 

 
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:     

273 Acréscimo de custos 6212976,79 9694529,06 

274 Proveitos diferidos 21337511,09 14778420,94 

 
Total acréscimos e diferimentos: 27550487,88 24472950 

 
TOTAL DO PASSIVO : 59485979,52 48038883,7 

 
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO: 122368961,5 108216235,7 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

    

 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CUSTOS E PERDAS          31-12-2011 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

61 CUSTOS MERC.VEND.CONSUMIDAS     

612 Mercadorias 0   0   

616 Matérias de consumo 29155070,07 29155070,07 29379817,06 29379817,06 

62 
Fornecimentos e serviços 
externos   24663989,65   270076741,4 

64 CUSTOS COM PESSOAL     

641 Renumerações dos orgãos directivos 457627,77   542514,11   

642 Renumeração Base Pessoal 54321214,05   58746902,84   

643 Pensões 848832,45   1428674,08   

645 Encargos sobre renumerações 9729047,9   8839603,21   

646 Seguros Acidente Trabalho 97323,84   64583,87   

647 Encargos sociais Voluntários 179416,2   155374,31   

648 Outros custos c/ pessoal 174256,25   333244,21   

649 Estágios Profissionais 0 65807718,46 0 70110892,63 

63 
Transf. Correntes Conc.E Prest. 
Soc.   0   8356,26 

66 Amortizações do exercício 4822289,37       

67 Provisões do Exercício 231839,49 5054128,86 623468,59 5622279,37 

65 
Outros custos e perdas 
operacionais   182040,59   201583,2 

  (A)   124862947,6   132399669,9 

68 Custos e Perdas Financeiras   11093,46   8193,93 

  ( C)   124874041,1   132407863,8 

69 Custos e Perdas Extraordinárias   3760653,42   3387506,36 

  ( E )   128634694,8   135795370,2 

86 
Imposto s/ rendimento do 
exercício   670743,49   170708,21 

      129305438,3   135966078,4 

88 Resulto Líquido do Exercício   2680861,17   575674,03 

      131986299,5   136541752,4 
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DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS PROVEITOS E GANHOS 31-12-2011 

 
CONTAS EXERCÍCIOS 

 
  N N -1  

71 
VENDAS E PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS     

711 Vendas  0   36,5   

712 Prestações de serviços 121550344 121550344 124893585 124893621,5 

    
  

          

72 Impostos taxas e outros   0   0 

            

75 
Trabalho para própria 
instituição   0   0 

    
  

          

73 Proveitos suplementares   145642,47   106394,9 

            

74 
TRANS SUBSID. 
CORRENT.OBTIDOS         

741 Transferências - TESOURO 
 

  0   

742 
Transferências correntes 
obtidas 

 
  101243,41   

743 
Subsidiárias corrent obtidas 
out ent pub 

 
  723,2   

749 De outras entidades 0 131199,9 0 101966,61 

            

76 
Outros proveitos/ganhos 
operacionais   3086630,17   3880373,34 

  (B)   124914516,5   128982356,4 

78 
Proveitos e ganhos 
financeiros   592786,64   549484,09 

  ( D)   125507303,4   129531840,5 

79 
Proveitos e ganhos 

extraordinários   6478996,06   7009911,97 

  (F)   131986299,5   136541752,4 
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RESUMO: 

     
N N - 1 

  RESULTADOS 
OPERACIONAIS     51569,17 -3417313,53 

  RESULTADOS 
FINANCEIROS 

 
  581693,18 541290,16 

  RESULTADOS 
CORRENTES 

 
  633262,35 -2876023,37 

  

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS   2718342,31 3622405,61 
  

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO   3351004,06 746382,24 
  IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO 

EXERCÍCIO 670743,49 170708,21 
  RESULTADO LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO   2681861,17 575674,03 
   

 

Anexo F 

 

Instalações no ano de 2007 do Hospital Espírito Santo, EPE: 

 

 

Instalações no ano de 2008 do Hospital Espírito Santo, EPE: 
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Instalações no ano de 2009 do Hospital Espírito Santo, EPE: 

 

 

Instalação no ano de 2010 do Hospital Espírito Santo, EPE: 

 

 

 

Instalação no ano de 2011 do Hospital Espírito Santo, EPE: 
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Instalações de o Centro Hospitalar do Centro Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE: 

 

 

 

Número de Pessoal 

 

Ano de 2007 no Hospital Espírito Santo, EPE: 
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Ano de 2008 e 2009 no Hospital Espírito Santo, EPE: 

 

 

Ano de 2010 e 2011 no Hospital Espírito Santo, EPE: 
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Ano de 2007 do Centro Hospitalar de Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE: 

 

 

Anos de 2008 e 2009 do Centro Hospitalar de Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE: 
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Ano de 2010 do Centro Hospitalar de Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE: 
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Ano de 2011 do Centro Hospitalar de Trás-dos-Montes e Alto Douro, EPE: 

 

 

 


