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I. Nota Introdutória  

 

As atividades da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), em 2018, tiveram por base a 

melhoria na resposta às necessidades em saúde dos cidadãos, o aumento da qualidade e eficiência dos 

cuidados prestados em Portugal e na promoção de uma cultura de gestão rigorosa, responsável e 

transparente do SNS. 

 

Ainda no decorrer de 2018, procedeu-se à revisão do regime jurídico que regula a formação médica pós-

graduada, através do Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro, de forma a garantir uma maior simplificação 

de procedimentos no âmbito da formação médica pós-graduada. A Prova Nacional de Seriação (PNS), que 

visa o acesso à formação especializada, sofreu também alterações, tendo sido efetuada uma prova-piloto, 

cujo modelo incide em casos clínicos, e que inclui matérias como a medicina, cirurgia pediátrica, 

ginecologia/obstetrícia e psiquiatria, contrariamente à antiga versão que considerava apenas uma área da 

medicina. 

 

Ao nível concursal, é de destacar o procedimento concursal para o recrutamento de psicólogos clínicos e 

nutricionistas para o Serviço Nacional de Saúde, sendo uma das premissas preconizadas pelo Governo, 

tendo em vista o reforço das capacidades dos cuidados de saúde primários.  

 

Assume também especial importância, a intervenção da ACSS no âmbito do Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego (PO ISE), programa que abrange as regiões do Norte, Centro e Alentejo e no Programa 

Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, no que respeita à formação de profissionais do 

setor da saúde (PO ISE e CRESC Algarve 2020) e à Sensibilização e (in)formação de suporte às reformas 

nos serviços sociais e de saúde (CRESC Algarve 2020). 

 

Também em 2018, a ACSS organizou um encontro dedicado à discussão do controlo interno e compliance 

nas entidades do SNS e do Ministério da Saúde, que contou com mais de 200 participantes. A reunião surgiu 

na sequência de outra realizada em 2017, com os auditores internos dos hospitais do SNS. De salientar ainda 

neste âmbito, a disponibilização por parte da ACSS do Sistema de Gestão de Risco e Auditoria (SGRA), uma 
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aplicação informática, destinada ao registo da informação de auditoria interna, que pode ser acedida através 

da rede de internet. A aplicação destina-se às equipas que compõem os Serviços de Auditoria Interna em 

cada entidade e visa promover uma avaliação mais objetiva dos controlos organizacionais e dos seus riscos, 

reforçando desta forma a existência de um maior controlo e uniformização dos processos de auditoria interna 

no SNS, desde a fase de Planeamento até ao Relatório de Auditoria, permitindo fechar o ciclo da auditoria 

interna. 

 

Em 2018, é de salientar igualmente as várias iniciativas que a ACSS realizou na área da saúde, sendo disso 

exemplo as “Jornadas Hospitalares 2018”, que teve como objetivo a promoção do conhecimento e a partilha 

de boas práticas na área hospitalar, contando com a presença de vários profissionais de relevo. Em 

discussão estiveram temas tão importantes e variados como a inovação e a qualidade dos cuidados, a gestão 

da qualidade assistencial no SNS, a produtividade e gestão partilhada dos recursos, a utilização racional de 

medicamentos e dispositivos médicos, a gestão de recursos internos nos hospitais, o cuidar em casa e a 

transformação digital. Deu-se também início ao ciclo de sessões sobre Planeamento e Gestão de Recursos 

em Saúde, com a realização do primeiro workshop em julho, sobre a “Avaliação económica e processo de 

tomada de decisão no SNS”, onde foram abordadas temáticas relacionadas com a gestão eficiente dos 

recursos afetos ao SNS. 

 

Por último, e considerando as várias áreas de intervenção em que a ACSS tem um papel preponderante, é de 

evidenciar o esforço contínuo na transparência, na divulgação de informação, estatísticas e indicadores sobre 

o desempenho das instituições do SNS, bem como na resposta a pedidos de informação de utentes, 

profissionais de saúde, investigadores, estudantes, grupos parlamentares e órgãos de comunicação social.  

 

A nível interno, foram realizadas diversas reestruturações orgânicas tendo em vista a otimização da eficiência 

e processos internos.  

 

No mesmo ano, deu-se início ao novo mandato do Conselho Diretivo da ACSS, nomeado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 203/2017, de 28 de dezembro.   

 

De notar a publicação do Decreto-Lei n.º 38/2018, de 11 de junho, que altera a Lei Orgânica da ACSS, o qual 

transfere para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., as atribuições de gestão e exploração 

direta do Centro de Conferência de Faturas do SNS. De acordo com o mesmo diploma, a responsabilidade 

pelo acompanhamento da gestão e exploração do Centro de Controlo e Monitorização do SNS caberá à 

ACSS, presidindo ao grupo técnico especificamente constituído para o efeito. 

 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/DL-38_2018.pdf
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II. Enquadramento 

I. Atribuições e Estrutura Orgânica 

 

A Administração Central do Sistema de Saúde I.P., é um instituto público criado pelo Decreto-Lei nº 35/2012 

de 15 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 173/2014, de 19 de novembro, 

diplomas que definem a missão e as atribuições da ACSS I.P., as quais foram reforçadas, através do 

Decreto-lei nº 206/2015, de 23 de setembro, considerando os novos desafios que se colocam ao Instituto no 

sentido de assumir e garantir a articulação do SNS, com os subsistemas públicos de saúde, bem como o 

reforço do seu papel no acompanhamento das atividades económico-financeiras dos estabelecimentos que 

integram o SNS, em articulação com a coordenação de orientações e ações para uma gestão mais eficiente 

dos recursos, potencializando o acesso e a qualidade dos cuidados. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 

38/2018, de 11 de junho, foi efetuada a transferência para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. 

P. E., as atribuições de gestão e exploração direta do Centro de Conferência de Faturas do SNS. 

 

À ACSS, I.P. estão acometidas as seguintes atribuições: 

a) Coordenar, monitorizar e controlar as atividades no MS para a gestão dos recursos financeiros afetos 

ao SNS, designadamente definindo, de acordo com a política estabelecida pelo membro do Governo 

responsável pela área da saúde, as normas, orientações e modalidades para obtenção dos recursos 

financeiros necessários, sua distribuição e aplicação, sistema de preços e de contratação da 

prestação de cuidados, acompanhando, avaliando, controlando e reportando sobre a sua execução, 

bem como desenvolver e implementar acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde e 

entidades do sector privado ou social, responsáveis pelo pagamento de prestações de cuidados de 

saúde;  

b) Coordenar as atividades no MS para a definição e desenvolvimento de políticas de recursos humanos 

na saúde, designadamente definindo normas e orientações relativas a profissões, exercício 

profissional, regimes de trabalho, negociação coletiva, registo dos profissionais, bases de dados dos 

recursos humanos, ensino e formação profissional, bem como realizar estudos para caracterização 

dos recursos humanos, das profissões e exercícios profissionais no sector da saúde;  

c) Coordenar as atividades no MS para a gestão da rede de instalações e equipamentos de saúde, 

designadamente definindo normas, metodologias e requisitos a satisfazer para a melhoria e o 

desenvolvimento equilibrado no território nacional dessa rede, acompanhando, avaliando e 

controlando a sua aplicação pelas entidades envolvidas; 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/DL-38_2018.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/DL-38_2018.pdf
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d) Prover o SNS com os adequados sistemas de informação e comunicação e mecanismos de 

racionalização de compras recorrendo para o efeito à entidade pública prestadora de serviços 

partilhados ao SNS;  

e) Coordenar e centralizar a produção de informação e estatísticas dos prestadores de cuidados de 

saúde, nomeadamente produção, desempenho assistencial, recursos financeiros, humanos e outros;  

f) Assegurar a prestação centralizada de atividades comuns nas áreas dos recursos humanos e 

financeiros para os serviços do MS integrados na administração direta do Estado;  

g) Coordenar e acompanhar a gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, incluindo 

a área de saúde mental, em articulação com os demais organismos competentes; 

h) Assegurar e coordenar a elaboração do orçamento do MS e do SNS, bem como acompanhar e gerir 

a respetiva execução;  

i) Promover a aplicação das medidas de política de organização e de gestão de recursos humanos 

definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do MS na 

respetiva implementação, bem como emitir pareceres em matéria de organização, recursos humanos 

e criação ou alteração de mapas de pessoal;  

j) Efetuar o controlo da gestão através da avaliação continuada dos indicadores de desempenho e da 

prática das instituições e serviços do sistema de saúde, bem como desenvolver e implementar 

modelos de gestão de risco económico-financeiro para o sistema de saúde. 

k) Acompanhar a coordenação e a gestão da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, em articulação 

com os demais organismos competentes; 

l) Prosseguir as atribuições conferidas por lei em matéria de terapêuticas não convencionais; 

m) Prosseguir as atribuições conferidas por lei em matéria de prestação de cuidados de saúde 

transfronteiriços; 

n) Assegurar a harmonização em matéria de tabelas e nomenclaturas do Serviço Nacional de Saúde 

com os subsistemas públicos de saúde; 

o) Participar, nos termos da lei, no Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde; 

p) Assegurar o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. 

 

Para além das atribuições supramencionadas, a ACSS, I.P. desenvolve ainda as seguintes atividades: 

a) Coordenação e acompanhamento da execução dos contratos de gestão em regime de parceria 

público-privada, dos contratos programa com entidades do setor empresarial do Estado e de outros 

contratos de prestação de cuidados de saúde celebrados com entidades do setor privado e social;  

b) Gestão do sistema de acesso e tempos de espera e do sistema de inscritos para cirurgia;  

c) Apoio logístico a grupos de trabalho, comissões técnicas e científicas ou outras entidades na área da 

saúde cujo objeto não se integre diretamente em qualquer dos serviços ou organismos do MS;  
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d) Emissão de instruções genéricas que vinculam os organismos e serviços do MS, os serviços e 

estabelecimentos do SNS, bem como as entidades que integram funcionalmente o SNS, 

designadamente os estabelecimentos com gestão privada e as entidades com convenção com o 

SNS;  

e) Preparação e implementação do Programa Iniciativas em Saúde Pública (EEA Grants, Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico Europeu 2009-2014) nas suas diferentes fases, em conformidade 

com o Art.º 4.7 do Regulation of the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial 

Mechanism 2009-2014, enquanto Operador de Programa;  

f) Coordenação, monitorização e controlo das atividades do SNS.  

 

A estrutura orgânica da ACSS, I.P., foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, nos termos 

deste diploma legal são Órgãos da ACSS, I.P.: 

• Conselho Diretivo; 

• Fiscal Único; 

• Conselho Consultivo. 

 

O Conselho Diretivo é constituído por uma presidente, uma vice-presidente e dois vogais, competindo-lhe 

dirigir a atividade da ACSS, I.P., e gerir os seus recursos humanos, materiais e financeiros. Ao Conselho 

Diretivo e aos seus membros são ainda delegadas ou subdelegadas competências pelos membros do 

Governo.  

 

O Fiscal Único designado é a empresa Azevedo Rodrigues, Batalha, Costa & Associados – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, Lda., tendo as suas competências previstas na lei-quadro dos institutos 

públicos. O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de 

atuação da ACSS, I.P., tendo a seguinte composição: 

• A presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., que preside; 

• Os restantes membros do Conselho Diretivo da ACSS, I. P.; 

• O Secretário-Geral do Ministério da Saúde; 

• O Diretor-Geral da Saúde; 

• O presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P.; 

• Os presidentes dos Conselhos Diretivos das Administrações Regionais de Saúde, I. P. 
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Os Estatutos da ACSS, I.P., foram aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e definem a 

organização interna que assenta na seguinte estrutura organizativa: Departamento de Gestão Financeira; 

Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde; Departamento de Gestão da Rede de 

Serviços e Recursos em Saúde; Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos na Saúde; 

Departamento de Gestão e Administração Geral; o Gabinete Jurídico e o Gabinete de Auditoria Interna.  

 

Conta igualmente com as seguintes Unidades Orgânicas flexíveis na dependência do Conselho Diretivo: a 

Unidade de Regime Jurídico de Emprego e das Relações Coletivas de Trabalho, a Unidade de 

Acompanhamento dos Hospitais, a Unidade de Planeamento e Monitorização de Recursos Humanos na 

Saúde e a Unidade de Gestão de Contratos e Monitorização da Conta do Medicamento e Dispositivos 

Médicos – esta Unidade foi criada em 2018 devido à necessidade de promover, de forma mais efetiva, o 

acompanhamento e monitorização do contrato-programa celebrado com a SPMS bem como com a 

necessidade de reforçar a ACSS com melhor informação para o controlo e monitorização da despesa com 

medicamentos, dispositivos médicos e outras prestações de saúde. 

 

Por sua vez, encontram-se integrados nos departamentos: a Unidade de Contabilidade, a Unidade de 

Orçamento e Controlo, a Unidade de Instalações e Equipamentos, a Unidade de Compras e Logística e a 

Unidade de Gestão Económico-Financeira. Estas duas últimas Unidades foram criadas em 2018, tendo em 

consideração, por um lado, a necessidade de dotar a ACSS de mecanismos de gestão mais eficientes e de 

criação de uma unidade especializada no âmbito da aquisição de bens e serviços e por outro devido ao facto 

de se ter entendido que as competências que genericamente estavam cometidas às três unidades do 

Departamento Financeiro careciam de ajustamento quanto à sua distribuição em razão de um objetivo de 

operacionalização mais eficiente, equilibrado e em harmonia com a prática existente. 

 

Durante o ano de 2018 foram extintas as seguintes Unidades: Unidade Gestão do Risco, a Unidade de 

Gestão da Conta do Medicamento, a Unidade de Gestão do Centro de Conferência de Faturas bem como a 

Unidade de Compras e Gestão de Contratos (que foi criada e extinta em 2018). 

 

A nível funcional, a ACSS inclui ainda os núcleos de Assessoria Executiva e de Comunicação, a Equipa de 

Fundos Comunitários, a Equipa de EEA Grants, a Unidade de Gestão Operacional do Acesso, 

 

No quadro de órgãos e comissões consultivas, funcionam junto da ACSS,I.P., ou têm a sua participação, os 

seguintes conselhos e comissões: Comissão Nacional de Internato Médico, Comissão de Acompanhamento 

no âmbito do processo de faturação, Colégio de Governação dos Subsistemas Públicos, Conselho Consultivo 
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do Inventário dos Profissionais de Saúde, Comissão Nacional para os Centros de Referência, Conselho 

Consultivo para as Terapêuticas não Convencionais e Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. 

 

 

Apresentando-se em seguida o Organograma da ACSS, I.P. a 31/12/2018 

 

 

Figura 1 - Organograma ACSS, I.P. 
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✓ Missão  

A ACSS, I.P. tem como missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da 

Saúde (MS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como das instalações e equipamentos do SNS, 

proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento integrado 

em saúde, promover a inovação e eficiência do SNS, disponibilizar informação do sector (nas áreas da sua 

intervenção), em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS), no domínio da 

contratação da prestação de cuidados, e com a SPMS, no domínio da planeamento da função de IT. 

 

✓ Visão 

A ACSS, I.P. pretende ser um organismo de excelência capaz de assegurar a gestão integrada dos recursos 

do SNS numa lógica centrada no utente e com a capacidade de resposta adequada, contando para tal com 

um grupo de colaboradores fortemente motivados, com elevado nível de empenhamento, competência, 

sentido de serviço público e orientado aos intervenientes do sector da saúde, e com a estreita articulação com 

as ARS e SPMS.  

 

✓ Valores 

A ACSS, I.P. desenvolve a sua missão de acordo com o seguinte conjunto de valores: 

 

 

Figura 2 - Quadro de valores da ACSS, I.P. 

 

Ética e Competência – Desenvolvemos a nossa atividade com sentido ético, suportados na competência, 

conhecimentos e responsabilidade dos nossos colaboradores. 

Inovação e Transversalidade – Fomentamos a inovação, criatividade e de melhoria contínua numa ótica de 

transversalidade interna e externa.  

Ética, 

Competência 

Inovação, 

Transversalidade 

Sustentabilidade 

do Sistema  

de Saúde 

Transparência, 

Tempestividade, 

Rigor 
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Sustentabilidade do Sistema de Saúde – Promovemos, desenvolvemos e consolidamos processos 

integrados em áreas nucleares com vista a um sistema sustentável e sustentado. 

Transparência, Tempestividade e Rigor – Valorizamos e definimos como padrão de atuação a 

transparência, tempestividade e rigor nas relações que estabelecemos. 

II. Eixos e Objetivos Estratégicos 

No âmbito da atividade de planeamento estratégico e tendo por base Eixos Estratégicos anteriormente 

definidos e que sustentam a atividade da ACSS, I.P. definiu-se os seguintes Objetivos Estratégicos: 

OE 8. Contribuir para o reforço da qualidade nos cuidados de saúde prestados no SNS.  

OE 9. Contribuir para a melhoria do acesso à prestação de cuidados de saúde, através do reforço dos processos progressivamente focados 

no Utente e de uma articulação reforçada com as Administrações Regionais de Saúde e com as restantes instituições do SNS. 

OE 11. Monitorizar o desempenho do SNS, promovendo a inovação, a eficiência e a sua melhoria continua. 

OE 6. Reforçar o planeamento e monitorização na área de sistemas e tecnologias de informação no âmbito dos sistemas de saúde. 

OE 7. Melhorar a qualidade da informação do sistema de saúde e a sua comunicação, promovendo a transparência. 

OE 10. Valorizar a cultura e os colaboradores da ACSS, reforçando as competências existentes e potenciando a partilha de conhecimento, 

bem como reforçar o nível de satisfação dos colaboradores. 

Recursos Humanos 

OE 3. Promover a eficiência interna, melhorando os processos internos de gestão e decisão e de planeamento e controlo, num contexto de 

maior responsabilização das estruturas intermédias, de maior agilidade organizacional e de maior colaboração interdepartamental.  

OE 4. Reforçar a qualidade da resposta atempada e adequada aos pedidos de intervenção e de informação (internos e externos). 

OE 5. Reforçar o planeamento e o controlo de gestão do SNS, nas várias áreas de atuação da ACSS – recursos humanos, atividade 

assistencial, económico-financeira e de equipamentos e serviços. 

Eficiência 

Transparência e rigor na informação 

Qualidade e Acesso 

 

OE 1. Melhorar os modelos de afetação de recursos financeiros que promovam a sustentabilidade económico-financeira do SNS, no âmbito 

dos objetivos definidos para o PNS. 

OE 2. Contribuir para a otimização de sinergias e a maximização de investimentos na área da saúde no âmbito do Programa Portugal 2020.  

 

Sustentabilidade 
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III. Autoavaliação  

I. Definição dos Objetivos/Indicadores operacionais 

Com base nos objetivos estratégicos definidos e constantes no capítulo anterior, e numa perspetiva de 

envolvimento de todos os colaboradores, o Conselho Diretivo iniciou o processo de avaliação, sendo 

solicitado aos dirigentes que definissem os objetivos operacionais e respetivos indicadores, que se 

propunham concretizar, após os quais foi possível elaborar o Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) da instituição. 

 

O QUAR da ACSS, I.P., foi homologado pela Senhora Ministra da Saúde no dia vinte e um de novembro de 

dois mil e dezoito, que apresentava doze objetivos operacionais, enquadrados nos eixos de eficácia (6), 

eficiência (4) e qualidade (2), os quais se traduziam em quarenta indicadores de medida. Do total dos doze 

objetivos propostos sete foram considerados relevantes. 

 

 

II. Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados 

Apresentamos de seguida a avaliação do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do ano de 2018 

da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.. 



 

11 

 

 

 

NOME DO 

ORGANISMO

MISSÃO DO 

ORGANISMO  

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

OE 6

OE 7

OE 8

OE 9

OE 10

OE 11

45,00% 45,0%

OOp1:  Prestação de informação economico-financeira do SNS (OE7)-( R ) Peso 20,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a n.a 85% 10% 100% 50% 12 100% 125,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 90% 5% 100% 50% 12 100% 125,00% Superou

OOp2: Reforçar das atividades de planeamento para efeitos de ingresso de médicos no SNS (OE 3) - ( R ) Peso 20,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a 200 300 50 225 15% 12 300 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a 4 2 5 0 5 25% 12 5 125,00% Superou

n.a n.a 9 9 3 8 1 7 25% 12 8 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a n.a 9 1 8 35% 12 8 125,00% Superou

1.2. Percentagem de relatórios com a execução financeira 

avançada do SNS remetidos ao Conselho Diretivo até 3 dias 

após a receção de todos os elementos, para posterior envio 

à DGO.

2.4, Abertura do procedimento concursal ingresso na 

formação em 2019 (Ano Comum) - mês 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

INDICADORES

INDICADORES

2.2. Preparar proposta de mapa de vagas para ingresso na 

formação especifica (julho 2018 e janeiro 2019) (mês)

1.1, Execução económico-financeira do SNS trimestral em 

contas nacionais (percentagem de informações submetida 

ao Conselho Diretivo em 60 dias após o final do trimestre)

2.1. Assegurar a articulação com as ARS/RA, órgãos do IM e 

OM para preparação dos ingressos em 2018 (dias)

2.3. Preparar proposta de distribuição regional de vagas para 

ingresso na formação em 2019 (ano comum) (mês)

ANO: 2018

Ministério da Saúde

EFICÁCIA

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

A ACSS, I.P. tem como missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde (MS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como das instalações e equipamentos do SNS, proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento integrado em saúde, promover a inovação e 

eficiência do SNS, disponibilizar informação do sector (nas áreas da sua intervenção), em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS), no domínio da contratação da prestação de cuidados, e com a SPMS, no domínio da planeamento da função de IT

Melhorar os modelos de afetação de recursos financeiros que promovam a sustentabilidade económico-financeira do SNS, no âmbito dos objetivos definidos para o PNS;

Contribuir para a otimização de sinergias e a maximização de investimentos na área da saúde no âmbito do Programa Portugal 2020;

Promover a eficiência interna, melhorando os processos internos de gestão e decisão e de planeamento e controlo, num contexto de maior responsabilização das estruturas intermédias, de maior agilidade organizacional e de maior colaboração interdepartamental;

Reforçar a qualidade da resposta atempada e adequada aos pedidos de intervenção e de informação (internos e externos);

 Reforçar o planeamento e o controlo de gestão do SNS, nas várias áreas de atuação da ACSS – recursos humanos, atividade assistencial, económico-financeira e de equipamentos e serviços;

Reforçar o planeamento e monitorização na área de sistemas e tecnologias de informação no âmbito dos sistemas de saúde;

Melhorar a qualidade da informação do sistema de saúde e a sua comunicação, promovendo a transparência;

Contribuir para o reforço da qualidade nos cuidados de saúde prestados no SNS;

Contribuir para a melhoria do acesso à prestação de cuidados de saúde, através do reforço dos processos progressivamente focados no Utente e de uma articulação reforçada com as Administrações Regionais de Saúde e com as restantes instituições do SNS;

Valorizar a cultura e os colaboradores da ACSS, reforçando as competências existentes e potenciando a partilha de conhecimento, bem como reforçar o nível de satisfação dos colaboradores;

Monitorizar o desempenho do SNS, promovendo a inovação, a eficiência e a sua melhoria continua.



 

12 

 

 

 

Peso 15,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a n.a 10 1 12 50% 12 12 125,00% Superou

n.a n.a n.a n.a 3 2 0 3 50% 12 4 135,00% Superou

OOp4: Elaborar reportes periódicos de informação de recursos humanos (OE5) Peso 10,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

na na na na 12 11 0 12 30% 12 12 125,00% Superou

na na na na 12 11 0 12 25% 12 12 125,00% Superou

na na na na 7 6 0 5 30% 12 6 100,00% Atingiu

na na na na 6 7 0 6 15% 12 6 125,00% Superou

OOp5: Apoiar a melhoria do desempenho das instituições do SNS (OE8) - ( R ) Peso 20,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.d n.d n.d n.d 67% 75% 15% 59% 100% 12 0,00% 0,00% Não atingiu

OOp6: Contribuir para a melhoria do desempenho das instituições do SNS (OE8) Peso 15,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

na na na na na 243 15 228 20% 12 181 135,00% Superou

na na na na na 273 15 258 20% 12 0 0,00% Não atingiu

3.2.Realização de reuniões globais de avaliação de 

desempenho e bechmarking com as instituições hospitalares 

com elaboração de documentos de análise de resultados de 

suporte à realização das mesmas (n.º de reuniões realizadas 

no ano)

4.2. Número de reportes de monitorização dos médicos 

internos ingressados em 2018

4.3.Elaboração da versão draft do relatório social anual de 

Recursos Humanos SNS-MS - mês de envio ao membro do 

CD responsável pela área de RH.

4.4Elaboração de reporte anual sobre profissionais 

estrangeiros no SNS - mês de envio ao Membro do CD 

responsável pela área de RH

INDICADORES

4.1. Número de reportes de monitorização e caracterização 

dos RH enviados durante o ano de 2018 ao Membro do CD 

responsável pela área de RH.

INDICADORES

OOp3: Acompanhar, apoiar e atuar junto das instituições Hospitalares com a vista à melhoria do desempenho (OE1;3;5;7;8;9;11)

5.1. Percentagem de contratos assinados entre os Hospitais 

e ULS EPE e as ARS até 120 dias após a publicação dos 

Termos de Referência para a contratualização hospitalar no 

SNS - Contrato-Programa 2019

INDICADORES

6.1.Prazo para operacionalização dos novos TMRG na área 

da cirurgia (dias)

6.2.Prazo para operacionalização dos novos TMRG na área 

das consultas (dias)

3.1. Envio para as instituições hospitalares de alertas sobre a 

evolução de indicadores de desempenho e resultado (n.º de 

meses para os quais foram enviados alertas)

INDICADORES
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na na na na na 304 15 289 20% 12 272 135,00% Superou

na na na na na 243 15 228 20% 12 221 135,00% Superou

na na na na na 212 15 197 20% 12 138 135,00% Superou

30,00% 30,0%

Peso 30,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a n.a 243 15 228 25% 12 216 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 273 15 258 25% 12 230 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 304 15 289 25% 12 194 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 243 15 228 25% 12 138 135,00% Superou

Peso 30,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a n.a. 7 1 9 75% 12 15 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a 2 0 1 20% 12 2 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a 4 2 1 5% 12 4 100,00% Atingiu

8.2. Nível de suporte técnico/ jurídico no correspondente 

procedimento (Nº de respostas efectuadas / N.º de 

solicitações efetuadas no âmbito das reuniões e análise de 

contrapropostas*100 em função dos dias de resposta 

(percentagem da resposta em dias úteis)

8.3. Garantir o sucesso das negociações, assegurando o 

desenvolvimento das reuniões agendadas, sem necessiadde 

de adiamento por motivo imputável à ACSS

7.2. Prazo para apresentação  de proposta dos fluxos de 

faturação, para integração em Circular Normativa (meses)

7.3. Prazo para conclusão do processo negocial com a CGI, 

que permitirá resolver os problemas existentes desde 2014 

relativos à implementação do Esigic, Sigic Plus, entre outros 

(meses)

EFICIÊNCIA

INDICADORES

OOp8: Garantir a elaboração/produção dos documentos normativos (diplomas e instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho) necessários à definição completa dos regimes jurídicos das carreiras da 

saúde (OE4;5) - (R)

8.1. Produção de circulares/orientações técnicas (nº)

7.4.Prazo para apresentação de medidas de 

operacionalização do Acordo da União das Misericórdias

7.1. Prazo para apresentação da proposta de documento  

para alteração da Portaria 207/2017, de 11 de julho,  que 

permitirá dirimir os problemas de faturação 

OOp7: Estudar e reajustar os modelos de financiamento e de prestação (OE1) - ( R )

INDICADORES

6.3.Prazo para operacionalização plena do Modelo Manual 

de apuramento de Não Conformidades no âmbito do CP 

2017 (dias)

6.4.Prazo para operacionalização do Acordo da UMP com o 

MS (dias)

6.5.Prazo para elaboração da ficha da instituição no SIGLIC, 

que permitirá obter de forma célere um conjunto de 

indicadores de performance assistencial por 

Hospital/ARS/País (dias)
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OOp9: Reforçar o sistema de controlo interno através da atualização os manuais de procedimentos e regulamentos internos (OE3) Peso 15,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a 242 n.a 300 15 250 20% 12 315 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a n.a 330 15 310 10% 12 338 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a n.a 270 15 250 15% 12 224 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a 190 210 15 190 15% 12 200 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a n.a 330 30 290 15% 12 350 100,00% Atingiu

n.a n.a 6 6 6 6 1 4 25% 12 6 100,00% Atingiu

Peso 25,00%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a n.a 304 15 289 25% 12 215 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 334 15 319 25% 12 332 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a n.a 304 15 289 25% 12 250 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a n.a 334 15 319 25% 12 - 0,00% Não atingiu

25,00% 25,0%

Peso 52,94%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30 5 20 70% 12 11,25 135,00% Superou

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 1 8 30% 12 10 100,00% Atingiu

9.6. Atualização do manual de procedimentos dos processos 

de aquisição de bens e serviços e apresentar ao CD (mês)

10.1.Prazo para apresentação das especificações técnicas 

que permitirão a operacionalização do VAI fase 1 (dias)

10.2Prazo para apresentação das especificações técnicas 

que permitirão a operacionalização do VAI fase 3a (dias)

OOp11: Desenvolver instrumentos de suporte à implementação e acompanhamento das experiências-piloto de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCI SM) (OE 9) - ( R )

INDICADORES

9.3. Atualização do Procedimento interno de acidentes de 

trabalho (dias)

QUALIDADE

INDICADORES

11.1 Elaboração de Relatórios Trimestrais (4T 2017 e 1 a 3T 

2018) de acompanhamento das experiência-piloto (nº dias 

após final de cada Trimestre)

11.2 Elaborar proposta de instrumentos normativos, 

informativos ou enquadradores dos CCI SM (nº médio de 

dias úteis após a notificação do pedido ou identificação da 

necessidade)

9.4. Atualização e análise de procedimentos e meios de 

primeiros socorros (dias)

9.5. Elaboração do Manual de Procedimentos do SIADAP e 

aprovação ao CD (dias)

10.3Prazo para apresentação do regulamento do VAI fase 1 

(dias)

10.4Prazo para apresentação do regulamento do VAI fase 3a 

(dias)

INDICADORES

9.1. Atualização do manual de procedimentos de Recursos 

Humanos e apresentação ao CD (dias)

9.2. Elaboração de Procedimentos de prevenção integrados 

nas medidas de autoproteção 

OOp10: Promover a eficiência interna associada ao processo de referenciação para primeira consulta hospitalar e para a continuidade de cuidados nos CSP (OE1)
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Peso 47,06%

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

n.a n.a n.a n.a 93% 80% 10% 91% 20% 12 80% 100,00% Atingiu

n.a n.a n.a n.a 90% 80% 5% 86% 70% 12 90% 135,00% Superou

n.a n.a n.a n.a 100% 85% 10% 100% 10% 12 96% 118,33% Superou

NOTA EXPLICATIVA

INDICADORES

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final.

12.1 Pedidos de informação rececionados e encaminhados  

no prazo (5 dias)

12.2 Pedidos de informação respondidos  no prazo (5 dias)

12.3 Divulgar as orientações emitidas pelos organismos 

gestores dos fundos comunitários com interesse para as 

entidades do SNS (5 dias)

OOp12: Assegurar e reforçar a confiança na aplicação dos Fundos Comunitários (OE2) (R)
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JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicador 1.1

Indicador 1.2

Indicador 2.2

Indicador 2.4

Indicador 3.1

Indicador 3.2

Indicador 4.1

Indicador 4.2

Indicador 4.4

Indicador 5.1

Indicador 6.1

Indicador 6.2

Indicador 6.3

Indicador 6.4

Indicador 6.5

Indicador 7.1

Indicador 7.2

Indicador 7.3

Indicador 7.4

Indicador 8.1

Indicador 9.3

Indicador 10.1

Indicador 10.3

Indicador 10.4

Indicador 11.1

Indicador 12.2

Indicador 12.3

Foi iniciado um novo processo de reforço de autonomia do Hospitais EPE, que passa pela aprovação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO), onde se integra o Contrato-Programa (CP). Esta alteração no processo põe em causa a forma como foi definido o presente indicador, uma vez que, previamente à asinatuatura do CP,  são realizadas um 

conjunto de análises para posterior aprovação do PAO pelas tutelas conjuntas da Saúde e Finanças. 

Denota-se uma definição incorreta do validador cuja taxa de realização deveria ser igual a 0%.

Cumprimento em tempo objetivado pela proposta de documento enviado a 6 de setembro 2018.

O Regulamento da Fase 2 não pode ser concluído porque depende da validação de especificações por parte da SPMS e da interoperabilidade com outros SI. Incumprimento por interdependência externa

O acompanhamento permanente e de articulação direta com as unidades e equipas, que foi efuado por parte dos elementos da ACSS que integraram a Equipa de companhamento das experiências-piloto de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCI SM), possibilitou a recolha contínua de informação e a célere elaboração dos 

Relatórios de acompanhamento, tendo sido, assim, possivel a superação do objetivo.Considerando a importância que estas situações têm para os destinatários finais, fez-se um esforço adicional no sentido de ultrapassar a meta pré estabelecida.

Considerando a importância que estas situações têm para os destinatários finais, fez-se um esforço adicional no sentido de ultrapassar a meta pré estabelecida.

Cumprimento em tempo, tendo-se implementado as novas regras a partir de 8 de agosto para as UMP

Cumprimento em tempo com a produção da ficha de indicador a 17 maio 2018

Cumprimento em tempo no que respeita à participação da UGA. O documento, enviado a 3 de agosto, foi também trabalhado  DPS e GJU e traduzido na Portaria nº 254/2018 de 7 set

Cumprimento em tempo  e traduzido na Circula Normativa nº 16, de 17 de agosto

Cumprimento em tempo  no que respeita aos limites de intervenção da UGA (apuramento de um valor comprovado dos trabalhos desenvolvidos pela CGI), objetivado por email a 12 agosto 2018

Cumprimento em tempo, objetivado pelo oficio de 17 de maio enviado para o sr. SEAS 

Atendendo ao reflexo do presente objetivo que garante a unicidade do sistema, apesar, até, da existência de dois regimes de vinculação distintos, esta foi a via encontrada para assegurar o papel de normalização que, para o que importa em matéria de recursos humanos, incumbe à ACSS integrando-se, aliás, na respetiva missão.

Devido a um esforço acrescido da técnica responsável pela elaboração/atualização do trabalho e da relevância que a matéria em causa para o Instituto foi possível superar a data inicialmente estabelecida.

Cumprimento em tempo objetivado pelo documento enviado pela SPMS, com quem trabalhámos para o efeito, 2 de agosto  2018 na sua versão original

A informação relativa a todos os trimestres foi elaborada dentro do prazo estipulado.

A informação foi remetida ao CD da ACSS em cumprimento do prazo previsto.

O mapa foi preparado em maio

Abertura em agosto (Aviso 12497-B/2018)

 O feedback positivo relativamente a esta linha de ação motivou que existisse uma maior afetação do que inicialmente estaria previsto. porque os mesmos poderiam ser uteis para a gestão interna das instituições.

As reuniões globais de avaliação de desempenho são agendadas em articulação e por indicação dos membros do Governo que tutelam a área da saúde. Em 2018 foram agendadas 4 reuniões. Grande parte da informação de suporte é preparada e disponibilizada pela UAH, sendo alturas que se revelam de grande exigência em termos de prazos e de 

afetação de recursos.

Por motivo de necessidade de informação por parte do Conselho Diretivo, este relatório teve que ser obrigatoriamente realizado todos os meses  e sempre no menor espaço de tempo possível , o que implicou a um esforço acrescido por parte desta Unidade.

Por motivo de necessidade de informação por parte do Conselho Diretivo, este relatório teve que ser obrigatoriamente realizado todos os meses  e sempre no menor espaço de tempo possível , o que implicou a um esforço acrescido por parte desta Unidade.

Este reporte foi finalizado no dia 29 de junho, portanto no final do prazo para superação, tendo sido empregue um esforço acrescido para que fosse possível apresentar esta informação de forma antecipada.

Cumprimento em tempo, tendo-se implementado os novos TMRG a partir de julho 2018

A UGA não tem permissões, nem a SPMS, para proceder a qualquer tipo de alterações no ADW do CTH e ainda não se conseguiu junto da SPMS encontrar uma alternativa viável. Esta matéria apenas será ultrapassada com o VAI fase 2 (ref. CSP-->CSP). Incumprimento por interdependência externa

Cumprimento em tempo, tendo-se implementado nos termos do cronograma, com a produção do relatório final a 29 set18
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO % TAXA REALIZAÇÃO

45% 43% 95%

OOp1:  20% 25% 125%

OOp2:  20% 23% 115%

OOp3:  15% 20% 130%

OOp4:  10% 12% 118%

OOp5: 20% 0% 0%

OOp6: 15% 16% 108%

EFICIÊNCIA 30% 35% 117%

OOp7:  30% 41% 135%

OOp8: 
30% 38% 126%

OOp9:  15% 16% 105%

OOp10:  25% 23% 93%

QUALIDADE 25% 31% 125%

OOp11: 55% 66% 125%

OOp12: 45% 59% 126%

100% 109% 109%

Garantir a elaboração/produção dos documentos normativos (diplomas e instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho) necessários à definição completa dos regimes jurídicos das carreiras da saúde (OE4;5) - (R)

Reforçar o sistema de controlo interno através da atualização os manuais de procedimentos e regulamentos internos (OE3)

Taxa de Realização Global

 Desenvolver instrumentos de suporte à implementação e acompanhamento das experiências-piloto de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCI SM) (OE 9) - ( R )

Assegurar e reforçar a confiança na aplicação dos Fundos Comunitários (OE2) (R)

Promover a eficiência interna associada ao processo de referenciação para primeira consulta hospitalar e para a continuidade de cuidados nos CSP (OE1)

 Estudar e reajustar os modelos de financiamento e de prestação (OE1) - ( R ) 

EFICÁCIA

Prestação de informação economico-financeira do SNS (OE7)

Reforçar das atividades de planeamento para efeitos de ingresso de médicos no SNS (OE 3) - ( R )

Acompanhar, apoiar e atuar junto das instituições Hospitalares com a vista à melhoria do desempenho (OE1;3;5;7;8;9;11)

Elaborar reportes periódicos de informação de recursos humanos (OE5)

Apoiar a melhoria do desempenho das instituições do SNS (OE8) - ( R )

Contribuir para a melhoria do desempenho das instituições do SNS (OE8) 
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RECURSOS HUMANOS - 2018

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

1-1-2018

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2018

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 4 4 20 80 80 0 0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 15 15 16 240 240 0 0%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 123 131 12 1476 1572 96 7%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 2 2 9 18 18 0 0%

Técnicos de Informática 5 1 8 40 8 -32 -80%

Assistentes Técnicos 32 35 8 256 280 24 9%

Assistentes Operacionais 6 7 5 30 35 5 17%

Outros (exemplos) -

Médicos 2 1 12 24 12 -12 -50%

Enfermeiros 4 4 12 48 48 0 0%

Administradores Hospitalares 0 12 0 0 0

Tecnicos Superiores de Saúde 1 1 12 12 12 0 0%

Inspectores 12 0 0 0

Investigadores 12 0 0 0

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 12 0 0 0

Totais 194 201 2.224 2.305 81 4%

Efetivos no Organismo 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018(R)

Nº de efetivos a exercer funções 148 152 177 193 194 201

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)

DESIGNAÇÃO
2015

EXECUTADO

2016

EXECUTADO

2017

EXECUTADO

ORÇAMENTO INICIAL 

2018

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 2018

ORÇAMENTO

EXECUTADO 2018
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 4.454.222.244 4.736.649.715 4.847.590.158 4.835.760.753 4.925.306.892 4.847.590.158 -77.716.734 -2%

      Despesas com Pessoal 4.873.802 5.655.141 5.820.996 6.573.736 5.667.262 5.820.996 153.734 3%

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 4.446.315.387 4.730.994.574 4.841.617.572 4.693.712.337 4.919.565.101 4.841.617.572 -77.947.529 -2%

      Outras Despesas Correntes e de Capital 3.033.055 996.679 151.590 135.474.680 74.529 151.590 77.061 103%

Outros Valores 212.654.377 1.216.969.266 2.469.613.496 2.814.421.708 3.043.132.393 2.469.613.496 -573.518.897 -19%

0 #DIV/0!

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4.666.876.621 5.954.615.660 7.317.203.654 7.650.182.461 7.968.439.285 7.317.203.654 -651.235.631 -8%
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INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

Smartdocs

Correio Eletrónico

smartdoc, e-mail

smartdoc, e-mail

smartdoc, e-mail

smartdoc, e-mail

E-mail enviado para Membro do CD ou para as instituições com a informação em questão

Email remetido ao Membro do CD responsável pela área de RH

Email remetido ao Membro do CD responsável pela área de RH

Email remetido ao Membro do CD responsável pela área de RH

Email remetido ao Membro do CD responsável pela área de RH

Email ou informação ao CD a formalizar.

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Relatório Final para o CD

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Cópias dos projetos elebaborados

Agendas e/ou mensagens de correio eletrónico

Smartdocs

Smartdocs

Smartdocs

Smartdocs

Smartdocs

Smartdocs

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

Informação smartdocs ou email

SmartDocs - Registo de Informação para decisão superior

E-mail para Coordenador da CNC RNCCI ou SmartDocs - Registo de Informação para decisão superior

mails

mails

sdoc, mails e site

10.2Prazo para apresentação das especificações técnicas que permitirão a operacionalização do VAI fase 3a (dias)

10.3Prazo para apresentação do regulamento do VAI fase 1 (dias)

10.4Prazo para apresentação do regulamento do VAI fase 3a (dias)

11.1 Elaboração de Relatórios Trimestrais (4T 2017 e 1 a 3T 2018) de acompanhamento das experiência-piloto (nº dias após final de cada Trimestre)

11.2 Elaborar proposta de instrumentos normativos, informativos ou enquadradores dos CCI SM (nº médio de dias úteis após a notificação do pedido ou identificação da necessidade)

12.1 Pedidos de informação rececionados e encaminhados  no prazo (5 dias)

12.2 Pedidos de informação respondidos  no prazo (5 dias)

12.3 Divulgar as orientações emitidas pelos organismos gestores dos fundos comunitários com interesse para as entidades do SNS (5 dias)

E-mail enviado para as instituições por Membro do CD  ou pela UAH, cuja informação ou processo tenha sido preparado pela Unidade

Aplicação informática de gestão documental, vulgarmente designada smartdocs e/ou mensagens de correio eletrónico quando o envio for efetuado por 

esta via

8.2. Nível de suporte técnico/ jurídico no correspondente procedimento (Nº de respostas efectuadas / N.º de solicitações efetuadas no âmbito das reuniões e análise de contrapropostas*100 

em função dos dias de resposta (percentagem da resposta em dias úteis)

8.3. Garantir o sucesso das negociações, assegurando o desenvolvimento das reuniões agendadas, sem necessiadde de adiamento por motivo imputável à ACSS

9.1. Atualização do manual de procedimentos de Recursos Humanos e apresentação ao CD (dias)

9.2. Elaboração de Procedimentos de prevenção integrados nas medidas de autoproteção 

9.3. Atualização do Procedimento interno de acidentes de trabalho (dias)

9.4. Atualização e análise de procedimentos e meios de primeiros socorros (dias)

9.5. Elaboração do Manual de Procedimentos do SIADAP e aprovação ao CD (dias)

9.6. Atualização do manual de procedimentos dos processos de aquisição de bens e serviços e apresentar ao CD (mês)

10.1.Prazo para apresentação das especificações técnicas que permitirão a operacionalização do VAI fase 1 (dias)

1.1, Execução económico-financeira do SNS trimestral em contas nacionais (percentagem de informações submetida ao Conselho Diretivo em 60 dias após o final do trimestre)

1.2. Percentagem de relatórios com a execução financeira avançada do SNS remetidos ao Conselho Diretivo até 3 dias após a receção de todos os elementos, para posterior envio à DGO.

2.1. Assegurar a articulação com as ARS/RA, órgãos do IM e OM para preparação dos ingressos em 2018 (dias)

2.2. Preparar proposta de mapa de vagas para ingresso na formação especifica (julho 2018 e janeiro 2019) (mês)

2.3. Preparar proposta de distribuição regional de vagas para ingresso na formação em 2019 (ano comum) (mês)

2.4, Abertura do procedimento concursal ingresso na formação em 2019 (Ano Comum) - mês 

3.1. Envio para as instituições hospitalares de alertas sobre a evolução de indicadores de desempenho e resultado (n.º de meses para os quais foram enviados alertas)

3.2.Realização de reuniões globais de avaliação de desempenho e bechmarking com as instituições hospitalares com elaboração de documentos de análise de resultados de suporte à realização 

das mesmas (n.º de reuniões realizadas no ano)

4.1. Número de reportes de monitorização e caracterização dos RH enviados durante o ano de 2018 ao Membro do CD responsável pela área de RH.

4.2. Número de reportes de monitorização dos médicos internos ingressados em 2018

4.3.Elaboração da versão draft do relatório social anual de Recursos Humanos SNS-MS - mês de envio ao membro do CD responsável pela área de RH.

4.4Elaboração de reporte anual sobre profissionais estrangeiros no SNS - mês de envio ao Membro do CD responsável pela área de RH

5.1. Percentagem de contratos assinados entre os Hospitais e ULS EPE e as ARS até 120 dias após a publicação dos Termos de Referência para a contratualização hospitalar no SNS - Contrato-

Programa 2019

6.1.Prazo para operacionalização dos novos TMRG na área da cirurgia (dias)

6.2.Prazo para operacionalização dos novos TMRG na área das consultas (dias)

6.3.Prazo para operacionalização plena do Modelo Manual de apuramento de Não Conformidades no âmbito do CP 2017 (dias)

6.4.Prazo para operacionalização do Acordo da UMP com o MS (dias)

6.5.Prazo para elaboração da ficha da instituição no SIGLIC, que permitirá obter de forma célere um conjunto de indicadores de performance assistencial por Hospital/ARS/País (dias)

7.1. Prazo para apresentação da proposta de documento  para alteração da Portaria 207/2017, de 11 de julho,  que permitirá dirimir os problemas de faturação 

7.2. Prazo para apresentação  de proposta dos fluxos de faturação, para integração em Circular Normativa (meses)

7.3. Prazo para conclusão do processo negocial com a CGI, que permitirá resolver os problemas existentes desde 2014 relativos à implementação do Esigic, Sigic Plus, entre outros (meses)

7.4.Prazo para apresentação de medidas de operacionalização do Acordo da União das Misericórdias

8.1. Produção de circulares/orientações técnicas (nº)
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A ACSS, I.P. na constituição do seu QUAR para o ano de 2018 procurou introduzir objetivos operacionais que 

melhor traduzam a sua real atividade durante esse ano. Assim para o ano de 2018, o QUAR homologado foi 

composto por 12 objetivos operacionais.  

 

Observa-se na análise do gráfico 1 que os objetivos se encontram repartidos pelos parâmetros eficácia (6), 

eficiência (4) e qualidade (2), sendo que estes objetivos operacionais se decompõem em 40 indicadores de 

realização, dos quais 24 foram superados, 13 foram atingidos e 3 não atingidos. 

 

 

 

Gráfico 1 - Objetivos QUAR por parâmetro 

 

 

Numa análise mais abrangente consideramos que o que a ACSS se propôs realizar durante o ano de 2018 foi 

de uma forma geral concretizado/realizado, uma vez que só 3 indicadores não foram atingidos, sendo um do 

parâmetro de eficiência, e dois de eficácia, o que significa que todos os indicadores de qualidade foram 

atingidos ou superados. 

 

Passamos agora a apresentar graficamente de forma mais individualizada por parâmetro de avaliação. 

 

No parâmetro EFICÁCIA, verifica-se que dos 18 indicadores propostos, 13 foram superados e 3 atingidos e 2 

não atingidos, correspondendo a uma taxa de realização deste parâmetro de 80%. 
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Gráfico 2 - Taxas de execução do parâmetro Eficácia 

 

Relativamente ao parâmetro EFICIÊNCIA, verifica-se que dos 17 indicadores propostos, 8 foram superados e 8 

atingidos, sendo que apenas 1 não foi atingido, correspondendo a uma taxa de realização deste parâmetro de 

117%. 

A não realização do indicador 10.4 de acordo com o planeado, deveu-se ao facto de o Regulamento do VAI, 

da Fase 2, não ter sido concluído por estar dependente da validação de especificações por parte da SPMS, 

EPE, e da interoperabilidade com outros SI, ou seja, o incumprimento deveu-se a interdependência externa. 

 

 

Gráfico 3 - Taxas de execução do parâmetro Eficiência 

125%125%

100%

125%

100%

125%125%
135%

125%125%

100%

125%

0%

135%

0%

135%135%135%

Ind.
1.1

Ind.
1.2

Ind.
2.1

Ind.
2.2

Ind.
2.3

Ind.
2.4

Ind.
3.1

Ind.
3.2

Ind.
4.1

Ind.
4.2

Ind.
4.3

Ind.
4.4

Ind.
5.1

Ind.
6.1

Ind.
6.2

Ind.
6.3

Ind.
6.4

Ind.
6.5



 

22 

 

 

Relativamente ao parâmetro QUALIDADE verifica-se que dos 5 indicadores propostos, 3 foram superados e 2 

foram atingidos correspondendo a uma taxa de realização de 125%. 

 

 

Gráfico 4 - Taxas de execução do parâmetro Qualidade 

 

 

Observa-se que este Instituto Público dos 12 objetivos que se propôs realizar, 7 foram considerados 

relevantes, e que de acordo com os resultados alcançados poder-se-á dizer que destes, 6 foram superados. 

Na globalidade foram superados 9 objetivos, 2 atingidos e só um não foi atingido, sendo que este último,  

devido à iniciação de um novo processo de reforço de autonomia do Hospitais EPE, que passa pela 

aprovação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO), onde se integra o Contrato-Programa (CP), são 

realizadas um conjunto de análises para posterior aprovação do PAO pelas tutelas conjuntas da Saúde e 

Finanças. Esta alteração no processo colocou em causa a forma como foi definido o presente indicador, 

impossibilitando o seu cumprimento. 

 

Assim, face ao exposto podemos concluir que de acordo com o artigo 18º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na sua atual redação, a ACSS, IP, enquadra-se no item qualitativo de Desempenho Satisfatório, 

uma vez que se superou a maioria dos objetivos propostos em termos de QUAR, tendo superado a maior 

parte dos objetivos mais relevantes. 
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III. Execução Global do Plano de Atividades 

 

Como é evidenciado no gráfico abaixo, a ACSS, I.P. no seu Plano de Atividades para o ano de 2018 

identificou um total de 72 objetivos operacionais que se traduzem em 172 indicadores de realização 

repartidos pelas diversas unidades orgânicas e operacionais. Em termos de distribuição dos objetivos por 

departamentos/unidades estes oscilam entre um mínimo de 2 e um máximo de 14. Por sua vez os 

indicadores variam entre 2 e 21, respetivamente mínimo e máximo.  

 

 

 

Gráfico 5 - Objetivos e indicadores por Unidade Orgânica 

 

Na análise do gráfico 6, observa-se que do total de indicadores propostos, 87 foram superados, 73 foram 

atingidos, e 12 não atingidos. 

 

Em termos percentuais, verifica-se que os indicadores superados correspondem a 51%, os atingidos a 42% e 

os não atingidos a 7%. 
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Gráfico 6 - Grau de execução dos indicadores 

DAG DFI DPS DRH DRS GAI GJU UAH UCM URJ UPM NAEGF AEC UGA

N.º de Indicadores 19 19 12 21 19 9 12 4 12 6 15 9 2 13

Superados 5 6 5 9 8 5 11 2 3 2 14 5 2 10

Atingidos 14 12 6 9 10 3 1 2 6 4 1 4 0 1

Não Atingidos 0 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2
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IV. Execução dos objetivos por unidade orgânica 

 

Passamos a apresentar de seguida as matrizes referentes ao Plano de Atividades por unidade orgânica em 

que são descriminados os objetivos e indicadores, incluindo o seu grau de cumprimento. 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 25,00% 100% Atingiu

Ind. 1.1
Tempo médio de instrução de processos aquisitivos após receção de todas 

as peças processuais (dias úteis)
Realização 8 3 4 30% DAG 5 100% Atingiu

Ind. 1.2

Prazo para apresentação ao CD de um relatório semestral sobre os 

procedimentos de contratação pública realizados (dias após o final de cada 

semestre)

Resultado 20 5 14 40% DAG 18 100% Atingiu

Ind. 1.3
Apresentar ao CD o plano de compras da ACSS, I.P. para o ano de 2019 

(dias)
Realização 210 15 190 30% DAG 217 100% Atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

Ind. 1.3

OP 2 10,00% 124% Superou

Ind 2.1
Percentagem de trabalhadores abrangidos pelo menos por 2 ações de 

formação
Impacto 50% 10% 66% 100% DAG 65,4% 124% Superou

Ind 2.1

 Meta Tolerância  Realização 
 Taxa de 

Realização 
 Objetivos Operacionais 

Indicador

Reforçar a eficiência e o controlo dos procedimentos de aquisição de bens e serviços

 Valor 

critico 

DAG - Departamento de Gestão e Administração GeralDepartamento/Unidade

 QUAR  Classificação 
 Responsável pela 

Execução 
 Peso 

 Tipo de 

Indicador 

OE 10 Qualidade

Reforçar a qualificação e as competências dos Recursos Humanos da ACSS, I.P.

 Atribuições  OE  

Indicador

 Parâmetro do Oop 

OE 3

OE 4
Eficiência

Outra

Outra

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

No âmbito do projeto modular para ativos foi possível ministrar gratuitamente diversas ações de formação nas instalações deste Instituto. As acções de formação foram: Lingua Inglesa, SNC- AP, Gestão de equipas, Gestão do Stress Profissional 

em Saúde, Aquisição de equipamentos e serviços, Projetos de organização de eventos, planeamento e gestão e Função Pessoal - Legislação Laboral. Foi igualmente ministrada formação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados que 

teve como público alvo todos os trabalhadores da ACSS: dirigentes, TS e AT. Por este motivo, a formação ministrada em 2018  permitiu uma maior abrangência e um alargamento a um maior n.º de trabalhadores.
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X OP 3 25,00% 105% Superou

Ind 3.1
Atualização do manual de procedimentos de Recursos Humanos e 

apresentação ao CD (dias)
Estrutura 300 15 250 20% DAG 315 100% Atingiu

Ind. 3.2
Elaboração de Procedimentos de prevenção integrados nas medidas de 

autoproteção 
Estrutura 330 15 310 10% DAG 338 100% Atingiu

Ind. 3.3 Atualização do Procedimento interno de acidentes de trabalho (dias) Estrutura 270 15 250 15% DAG 224 135% Superou

Ind. 3.4 Atualização e análise de procedimentos e meios de primeiros socorros (dias) Estrutura 210 15 200 15% DAG 200 100% Atingiu

Ind. 3.5
Elaboração do Manual de Procedimentos do SIADAP e aprovação ao CD 

(dias)
Estrutura 330 30 290 15% DAG 350 100% Atingiu

Ind. 3.6
Atualização do Manual de  procedimentos dos processos de aquisição de 

bens e serviços e apresentar ao CD (mês)
Estrutura 6 1 4 25% DAG 6 100% Atingiu

Ind 3.1

Ind. 3.2

Ind. 3.3

Ind. 3.4

Ind. 3.5

Ind. 3.6

OP 4 10,00% 100% Atingiu

Ind 4.1 Redução da massa documental acumulada (percentagem) Impacto 8% 2% 11% 100% DAG 7,00% 100% Atingiu

Ind 4.1

Garantir a continuidade do processo de avaliação, triagem e eliminação das massas documentais acumuladas (arquivo) da 

ACSS, I.P.

Outra OE 3 Eficiência

Reforçar o sistema de controlo interno através da atualização dos manuais de procedimentos e regulamentos internos

Indicador

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Devido a um esforço acrescido da técnica responsável pela elaboração/atualização do trabalho e da relevância que a matéria em causa para o Instituto foi possível superar a data inicialmente estabelecida.

Outra OE 3 Eficiência
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OP 5 15,00% 109% Superou

Ind 5.1

Tempo médio de elaboração de informações de gestão de recursos 

humanos, após recolha de todos os elementos constituintes do processo 

(dias úteis)

Resultado 7 2 4 25% DAG 7 100% Atingiu

Ind 5.2
Tempo médio de resolução de pedidos de helpdesk (hardware, software, 

printing e rede) (dias úteis)
Resultado 7 2 4 25% DAG 8 100% Atingiu

Ind 5.3
Tempo médio de resposta às solicitações externas efetuadas no âmbito do 

RNU, após notificação em serviço de gestão documental (dias úteis)
Resultado 13 5 7 25% DAG 8 100% Atingiu

Ind 5.4
Tempo médio de resposta a solicitações de documentos existentes em 

arquivo, após receção do pedido (dias úteis)
Resultado 7 2 4 25% DAG 2 135% Superou

Ind 5.1

Ind 5.2

Ind 5.3

Ind 5.4

OP 6 10,00% 100% Atingiu

Ind 6.1
Apresentar ao CD a proposta do Plano de Atividades e QUAR 2018 da 

ACSS, I.P. (dias úteis após a receção de toda a informação )
Realização 10 3 6 40% DAG 8 100% Atingiu

Ind 6.2

Apresentar ao CD a proposta do Relatório de Atividades 2017 da ACSS, 

I.P. (dias úteis após a receção de toda a informação por parte dos 

Departamentos/Unidades)

Realização 10 3 6 40% DAG 7 100% Atingiu

Ind 6.3
Monitorizar a execução do Plano de Atividades e do QUAR (n.º de 

monitorizações) 
Realização 1 0 2 20% DAG 1 100% Atingiu

Ind 6.1

Ind 6.2

Ind 6.3

Indicador

Foi possivel superar o tempo médio de resposta devido a um esforço desenvolvido pela equipa afeta ao arquivo para a melhoria da eficiência.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Eficiência

Indicador

Melhorar a eficiência e a capacidade de resposta a solicitações internas e externas

Outra OE 4

Outra OE 3 Eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Melhorar o processo de planeamento e controlo de gestão 
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OP 7 5,00% 135% Superou

Ind 7.1
Diminuir o valor cabimentado de 2018, face ao ano 2017, relativamente à 

aquisição de papel.
Realização 10% 2% 13% 100% DAG 26,40% 135% Superou

Ind 7.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Foram desenvolvidos esforços no sentido da poupança de papel, tendo sido possivel adquirir menos 1.000 resmas de papel em 2018, comparativamente a 2017, o que levou a uma redução do valor cabimentado.

Outra OE 3 Eficiência

Promover a desmaterialização dos processos

Indicador
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 10,00% 125% Superou

Ind. 1.1
Apresentação de proposta de orçamento anual da ACSS, no prazo definido pela DGO (n = 

prazo da DGO)
Realização 240 0 239 100% UCT 239 125,00% Superou

Ind. 1.1

OP 2 5,00% 135% Superou

Ind 2.1
Data de entrega da análise da situação economico-financeira mensal da ACSS (dia do mês 

n+1)
Realização 20 1 18 100% UCT 17 135,00% Superou

Ind 2.1

OP 3 5,00% 100% Atingiu

Ind 3.1 Data de reporte da execução orçamental na plataforma da DGO (dia 8 mês n+1) Realização 8 0 7 100% UCT 8 100,00% Atingiu

Ind 3.1

OP 4 5,00% 135% Superou

Ind 4.1 Data de entrega de proposta de dossier da Conta de Gerência (dias) Realização 120 2 117 100% UCT 113 135,00% Superou

Ind 4.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

O relatório mensal da UCT foi submetido mensalmente por email, em média, ao dia 17. 

O trabalho de análise referente ao encerramento de contas mensal tem sido efetuado com eficiência permitindo a  apresentação do referido relatório antes da ata definida.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Realização 
 Taxa de 

Realização 
 Classificação 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

A data definda pela DGO para a submissão de proposta de orçamento anual da ACSS foi 29/08/2018. 

A proposta de orçamento da ACSS para 2019 foi submetida pela informaçao nº 51586/2018, tendo sido aprovada em 24/08/2018, antes da data prevista tendo sido assegurada pela otimização dos processos na preparação do orçamento.

 Meta  Tolerância  Valor critico  Peso 
 Responsável pela 

Execução 

 Tipo de 

Indicador 

Indicador

h) OE 4 Eficácia

Apresentar os documentos de prestação de contas anual

Indicador

h) OE 4 Eficácia

Assegurar o reporte mensal da execução orçamental à DGO

O CD aprovou a Conta de Gerência de 2017 da ACSS em 24 de abril de 2018 tendo sido antecipada em quatro (4) dias face ao valor critico.

h) OE 4 Eficácia

Apresentar análise da situação económico-financeira da ACSS

Indicador

h) OE 1 Eficiência

Reunir contributos das Unidades da ACSS para elaboração do Orçamento e preparar a proposta de Orçamento anual da ACSS

Indicador

Departamento/Unidade UCT/DFI - Unidade de Orçamento e Controlo do Departamento de Gestão Financeira

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR  Objetivos Operacionais 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 10,00% 100% Atingiu

Ind. 1.1

Submeter/validar na plataforma da DGO a previsão mensal da execução orçamental e 

análise dos desvios relativamente ao programado, nas datas definidas pela DGO (n = data 

definida pela DGO)

Realização 20 0 19 50% UOC 20 100,00% Atingiu

Ind. 1.2
Elaborar e submeter o Relatório de Execução do Programa Orçamental, no prazo estipulado 

pela DGO (n =data definida pela DGO)
Realização 23 0 22 50% UOC 23 100,00% Atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

OP 2 5,00% 0% Não atingiu

Ind 2.1
Validar o reporte dos Fundos Disponíveis efetuado pelas entidades públicas empresariais do 

setor da saúde nos serviços online da DGO (até 10º dia útil do mês n+1)
Realização n 0 n-1 50% UOC 0 a)

Ind 2.1

OP 3 5,00% 100% Atingiu

Ind 3.1 Percentagem de processos informados na unidade, face ao total de processos entrados Resultado 75 10 85 100% UOC 80,2 100,00% Atingiu

Ind 3.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Eficácia

Assegurar a submissão dos Processos para autorização de Compromissos Plurianuais

Outra OE 7
Indicador

OE 7 Eficácia

Desempenhar eficazmente as funções de Entidade Coordenadora Orçamental

Indicador

Eficácia

Controlo do cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LPCA)

Indicador

a) Durante o ano de 2018 não foi exequivel este objetivo, uma vez que os limites de fundos disponíveis não foram definidos em momento oportuno

outra OE 7

 Meta  Tolerância  Valor critico  Peso 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Classificação 
 Responsável pela 

Execução 
 Realização 

 Taxa de 

Realização 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

h)

Departamento/Unidade UGEF/DFI - Unidade de Gestão Económico-Financeira

 Tipo de 

Indicador 
 Atribuições  OE  

 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR  Objetivos Operacionais 
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OP 4 5,00% 50% Atingiu

Ind 4.1
Publicar o PMP registado por cada unidade de saúde no final de cada trimestre (30 dias após 

final do trimestre)
Realização 30 4 25 50% UOC 30 100,00% Atingiu

Ind 4.2 Apuramento e Reporte das Dívidas (dia 15 mês n+1) Impacto 15 2 12 50% UOC 15 100,00% Atingiu

Ind 4.1

Ind 4.2

h) OE 7 Eficácia

Divulgação tempestiva das Dívidas e do Prazo Médio de Pagamento (PMP)

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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Relatório de Atividades 2018

UOC/DFI - Unidade de Orçamento e Controlo  *

OP 1 2,50% 135,00% Superou

Ind. 1.1
Elaboração de relatório síntese da atividade de auditoria interna de 2017 para submissão ao 

CD (dias)
Realização 300 10 289 100% UGR 256 135,00% Superou

Ind. 1.1

OP 2 5,00% 100% Atingiu

Ind 2.1
Percentagem de resposta a notificações à ACSS para contraditório, dentro do prazo 

estipulado
Realização 85% 14% 100% 50% UGR 80% 100,00% Atingiu

Ind 2.2
Percentagem de seguimento das recomendações dirigidas à ACSS nos relatórios finais 

rececionados em 2016
Impacto 70% 29% 100% 50% UGR 75% 100,00% Atingiu

Ind 2.1

Ind 2.2

OP 3 10,00% 100,00% Atingiu

Ind 3.1

Percentagem de pareceres elaborados no âmbito do Despacho SES nº 10220/2014, de 8 de 

agosto, na ótica financeira, dentro do prazo de 15 dias úteis (após receção do processo de 

decisão ou esclarecimentos adicionais)

Realização 65% 15% 81% 100% UGR 80% 100,00% Atingiu

Ind 3.1

a) OE 3 Eficiência

Indicador

Garantir o suporte e acompanhamento de auditorias externas realizadas pela IGF, IGAS e Tribunal de Contas, a entidades do SNS

Departamento/Unidade

Indicador

Participar nos processos internos de decisão sobre os pedidos de autorização para a realização de investimentos que 

carecem de autorização da Tutela

 Objetivos Operacionais 

Indicador

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

j) OE 4 Eficácia

j)

Análise da atividade de auditoria dos Serviços de Auditoria Interna dos HEPE

OE 5 Eficiência

 Realização 
 Taxa de 

Realização 
 Classificação 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

A concretização do objetivo depende do envio, pelos auditores internos, dos respetivos relatórios anuais, que vinham registando algum atraso em anos anteriore. Em 2018, foi reunida mais cedo toda a informação necessária à elaboração do relatório síntese.

 Responsável pela 

Execução 
 Peso 

 Tipo de 

Indicador 
 Meta  Tolerância  Valor critico 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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x OP 4 20,00% 125% Superou

Ind 4.1
Execução económico-financeira do SNS trimestral em contas nacionais (percentagem de 

informações submetida ao Conselho Diretivo em 60 dias após o final do trimestre)
Realização 85% 10% 100% 50% UGR 100% 125,00% Superou

Ind 4.2

Percentagem de relatórios com a execução financeira avançada do SNS remetidos ao 

Conselho Diretivo até 3 dias após a receção de todos os elementos, para posterior envio à 

DGO.

Realização 90% 5% 100% 50% UGR 100% 125,00% Superou

Ind 4.1

Ind 4.2

OP 5 10,00% 100% Atingiu

Ind 5.1 Submeter as Demonstrações Financeiras Consolidadas ao Conselho Diretivo (dias) Realização 210 25 180 100% UGR 197 100,00% Atingiu

Ind 5.1

OP 6 2,50% 100% Atingiu

Ind 6.1 Definição de indicadores no âmbito dos medicamentos hospitalares Realização 2 0 3 15% UGR 2 100,00% Atingiu

Ind 6.2
Percentagem de relatórios elaborados no âmbito da Conta do Medicamento Hospitalar (até 5 

dias após a receção dos dados provenientes do INFARMED, I.P.)
Realização 65% 10% 80% 85% UGR 70% 100,00% Atingiu

Ind 6.1

Ind 6.2

h) OE 7 Eficácia

Prestação de informação economico-financeira do SNS

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

A informação foi remetida ao CD da ACSS em cumprimento do prazo previsto.

A informação relativa a todos os trimestres foi elaborada dentro do prazo estipulado.

h) OE 7 Eficácia
Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Elaborar Relatório e Contas Consolidado do Ministério da Saúde (MS) 2017

h) OE 7 Eficácia

Monitorização da despesa/consumo com medicamentos nos Hospitais do SNS

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

* Inclui objeticos que anteriormente se encontram na UGR.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 25,00% 106,25%

Ind. 1.1

Prazo para apresentação ao Conselho Diretivo da proposta de documento com os Termos de 

Referência para a Contratualização no SNS do ano de 2019 (integra todos os níveis de 

cuidados) (dias)

Realização 280 20 259 25% DPS 270 100,00% Atingiu

Ind. 1.2

Prazo para apresentação ao Conselho Diretivo da proposta de documento com a 

Operacionalização da Contratualização de Cuidados de Saúde Primários no SNS do ano de 

2019 (dias)

Realização 330 20 309 25% DPS 337 100,00% Atingiu

Ind. 1.3 Apreciação de propostas de acordos com o setor social (número de propostas) Realização 8 1 6 25% DPS 10 125,00% Superou

Ind. 1.4

Participação/reporte de trabalhos relativos ao acompanhamento da execução dos Acordos  

para a redução da despesa com o setor convencionado nas áreas de Análises Clínicas, 

Radiologia/MN  e Diálise para o triénio 2017-2019 (número de atas de reunião e propostas).

Realização 12 2 9 25% DPS 10 100,00% Atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

Ind. 1.3

Ind. 1.4

OP 2 25,00% 122,06% Superou

Ind 2.1 Prazo para fecho da validação da faturação hospitalar referente ao ano de 2017 (dias) Realização 365 30 334 25% DPS 330 128,23% Superou

Ind 2.2
Informações técnicas de suporte à realização de auditorias à codificação clínica (nº 

informações)
Realização 2 1 1 25% DPS 6 125,00% Superou

Ind 2.3
Prazo para apresentação ao CD de propostas de alterações à Portaria do SNS no ano de 

2018 (dias)
Realização 365 30 334 25% DPS 243 135,00% Superou

Ind 2.4
Informações técnicas de suporte para definição de uma metodologia de custeio para 

formação e atualização de preços de MCDT (nº informações)
Realização 4 1 3 25% DPS 5 100,00% Atingiu

Ind 2.1

Ind 2.2

Ind 2.3

Ind 2.4

Classificação Taxa de Realização Realização

Estudar e operacionalizar a implementação de modelos de financiamento integrados e modalidades de pagamento para o sistema de saúde

Indicador

Eficiência

OE 3 Eficiência

 Responsável pela 

Execução 
 Peso 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

DPS - Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde

Promover a eficiência interna associada ao processo de faturação, conferência e auditoria à atividade realizada no SNS

Departamento/Unidade

a)

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 

OE 1a)

 Meta  Tolerância  Valor critico  Objetivos Operacionais 

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Considera-se que a meta foi superada com a realização de 10 análises a propostas de celebração de Acordos de Cooperação, decorrentes da aplicação do "Modelo de Análise  e Avaliação Prévia de Acordos de Cooperação com IPSS", pelo que a "Taxa de Realização" e a 

correspondente "Classificação" estão incorretas.  Não foram contabilizadas as propostas recebidas relativas a Adendas Contratuais anuais, decorrentes da aplicação do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 138/2013 ou outras questões de simples resolução, relacionadas com as 

referidas propostas de celebração de Acordos de Cooperação. 

Os trabalhos de alteração da portaria tiveram início a 3 de junho. Tendo apenas sido alterada uma das tabelas aí constantes o trbalho acabou por ficar concluído no final de agosto.

Este objetivo deve ser entendido como o  “Prazo para validação da faturação hospitalar entrada no SFCP referente ao ano de 2017 (dias)”.  Nesta data, o prazo de validação após receção dos ficheiros de produção na ACSS, situa-se em 25 dias, considerando todos os anos 

de faturação em aberto e todos os tipos de produção. Assim sendo, face às limitações existentes, que não dependem do tempo de validação da faturação do CP, entende-se que o indicador foi superado.

Houve um lapso na definição do valor crítico, que deveria ser, neste caso, superior ao valor da meta. Assim , considera-se que a meta foi superada , com a realização de 6 auditorias à codificação clinica, pelo que a "Taxa de Realização" e a correspondente "Classificação" 

estão incorretas. 
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OP 3 25,00% 110,50% Superou

Ind 3.1 Valorização e calendarização das metas a observar  no âmbito do BI-CSP (dias) Resultado 300 20 279 30% DPS 165 135,00% Superou

Ind 3.2
Levantamento de requisitos para operacionalização da contratualização externa na ferramenta 

BI-CSP em 2019 (dias)
Resultado 300 20 279 30% DPS 314 100,00% Atingiu

Ind 3.3 Reuniões de acompanhamento do progresso do projeto BI-CSP (n.º reuniões) Resultado 12 1 11 40% DPS 12 100,00% Atingiu

Ind 3.1

Ind 3.2

Ind 3.3

X OP 4 25,00% 0,00% Não atingiu

Ind 4.1

Percentagem de contratos assinados entre os Hospitais e ULS EPE e as ARS até 120 dias 

após a publicação dos Termos de Referência para a contratualização hospitalar no SNS - 

Contrato-Programa 2019

Realização 75% 15% 59% 100% DPS 0,00% 0,00% Não atingiu

Ind 4.1

j) OE 8 Eficácia
Indicador

Fornecer informação sintética e relevante de acompanhamento no SNS

e) OE 7 Qualidade

Indicador

Apoiar a melhoria do desempenho das instituições do SNS

Foi possível antecipar as tarefas previamente agendadas, tendo-se concluído a valorização e a calendarização das metas a observar  no âmbito do BI-CSP no dia 15.06.2018.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

No âmbito do Orçamento de Estado de 2019, foi iniciado um novo processo de reforço de autonomia do Hospitais EPE, que passa pela aprovação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO), onde se integra o Contrato-Programa (CP). Esta alteração no processo põe em 

causa a forma como foi definido o presente indicador, uma vez que, previamente à asinatuatura do CP,  são realizadas um conjunto de análises para posterior aprovação do PAO pelas tutelas conjuntas da Saúde e Finanças. 

Denota-se uma definição incorreta do validador cuja taxa de realização deveria ser igual a 0%.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 7,50% 75,00% Não atingiu

Ind. 1.1 Realização de testes sobre o funcionamento e afiabilidade do sistema (mês) Realização 10 1 9 75% DRH 11 100,00% Atingiu

Ind. 1.2 Migrar a  atual Base de Dados para a nova (mês) Resultado 12 1 11 25% DRH 0 0,00% Não atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

OP 2 20,00% 106,75% Superou

Ind 2.1
Avaliação de 80% dos processos de Medicina Tradicional Chinesa ao abrigo da portaria n.º 

45/2018 (dias)
Realização 180 10 170 40% DRH 200 95,00% Não atingiu

Ind 2.2 Proceder à análise dos pedidos de reapreciação/reclamação de cédula atribuída (dias) Realização 10 2 8 35% DRH 8 125,00% Superou

Ind 2.3 Emitir cédulas profissionais após deliberação de autorização do CD (dias úteis) Resultado 15 5 10 25% DRH 15 100,00% Atingiu

Ind 2.1

Ind 2.2

Ind 2.3

 Classificação 
 Taxa de 

Realização 
 Peso 

Completar  o processo de registo dos profissionais das Terapias não Convencionais - artigo 19.º da Lei n.º 71/2013

Indicador

Indicador

Consequência de não ter a SPMS concluído a plataforma com ultrapassagem das questões colocadas pela ACSS. Só depois da plataforma estar pronta é que pode fazer-se a migarção

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Não se atingiu  na medida em que o backoffice da plataforma ficou disponível em outubro mas não a 100%, razão pela qual, entre outubro e dezembro de 2018 não foi possível atingir porque era objetivamente impossível. O motivo de nem sequer se ter atingido foi por 

atrasos da SPMS

Departamento/Unidade

 Meta  Tolerância  Valor critico  QUAR 
 Tipo de 

Indicador 
 Objetivos Operacionais 

Integrar o registo de profissionais TDT  em sistema Web 

DRH - Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos na Saúde

Eficácia

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Entre os meses de novembro e dezembro a SPMS veio fazer testes mas houve sempre problemas a resolver pela mesma. Chegado o fim de dezembro a aplicação ainda não estava 100% correta de molde a poder ser testada

b)

 Responsável pela 

Execução 
 Realização 

l) OE 5 Eficiência

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 

OE 7
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OP 3 7,50% 116,50% Superou

Ind 3.1 Levantamento de tarefas (mês) Realização 6 1 4 50% DRH 4 125,00% Superou

Ind 3.2 Realização de testes sobre o funcionamento e fiabilidade do sistema (mês) Realização 7 1 6 40% DRH 5 135,00% Superou

Ind 3.3 Migrar os dados em excel existentes para o sistema (mês) Resultado 12 1 11 10% DRH 0 0,00% Não atingiu

Ind 3.1 Plataforma entrou em produção em abril

Ind 3.2 Plataforma entrou em produção em abril

Ind 3.3

OP 4 20,00% 110,00% Superou

Ind 4.1
Data de entrada no DRH versus envio para despacho superior, processos de complexidade 

reduzida (dias úteis apos recolha de toda a informação necessária))
Resultado 8 3 5 40% DRH 5 125,00% Superou

Ind 4.2
Data de entrada no DRH versus envio para despacho superior, processos de complexidade 

média (dias úteis após recolhida toda a informação necessária)
Resultado 20 5 15 35% DRH 20 100,00% Atingiu

Ind 4.3
Data de entrada no DRH versus envio para despacho superior, processos de complexidade 

elevada (dias úteis após recolhida toda a informação necessária )
Resultado 30 5 25 25% DRH 30 100,00% Atingiu

Ind 4.1

Ind 4.2

Ind 4.3

Integrar o registo de profissionais de Terapias Não Convencionais em sistema Web específico (SPMS)

Redução do tempo médio de resposta para até 75% do total das entradas

Indicador

l) OE 7 Eficácia

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Não foi cumprido porque os dados no excel anterior não contém todos os dados (n.º cédula) razão pela qual não pode fazer-se a migração. A tarefa não foi cumprida porque os resultados a atingir pelo Grupo das TNC em outras áreas foi prioritário

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

b) OE 3 Eficiência
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OP 5 7,50% 130,00% Superou

Ind 5.1 Prestação de esclarecimentos sobre a aplicabilidade da medida Realização 80% 5% 75% 100% DRH 74% 130,00% Superou

Ind 5.1

OP 6 10,00% 101,00% Superou

Ind 6.1
Implementar a classificação automática dos doentes classificados com o quadro de cirurgia 

medicina
Resultado 300 50 225 76% DRH 300 100,00% Atingiu

Ind 6.2 Apresentar relatório 2.º semestre de 2017 (mês) Realização 2 0 1 8% DRH 2 100,00% Atingiu

Ind 6.3 Apresentar relatório anual de 2017 (mês) Realização 8 1 4 8% DRH 6 112,50% Superou

Ind 6.4 Apresentar relatório do Relatório do 1.º semestre de 2018 (mês) Realização 10 1 8 8% DRH 9 100,00% Atingiu

Ind 6.1

Ind 6.2

Ind 6.3

Ind 6.4

X OP 7 20,00% 115,00% Superou

Ind 7.1
Assegurar a articulação com as ARS/RA, órgãos do IM e OM para preparação dos ingressos 

em 2018 (dias)
Impacto 300 50 225 15% DRH 300 100,00% Atingiu

Ind 7.2
Preparar proposta de mapa de vagas para ingresso na formação específica (julho 2018 e 

janeiro 2019) - mês
Resultado 5 0 5 25% DRH 5 125,00% Superou

Ind 7.3
Preparar proposta de distribuição regional de vagas para ingresso na formação em 2019 (Ano 

Comum) - mês
Resultado 8 1 7 25% DRH 8 100,00% Atingiu

Ind 7.4 Abertura do procedimento concursal ingresso na formação em 2019 (Ano Comum) - mês Resultado 9 1 8 35% DRH 8 125,00% Superou

Ind 7.1

Ind 7.2

Ind 7.3

Ind 7.4

O relatório anual ficou concluído em junho

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Os esclarecimentos solicitados a propósito da matéria (endereço de correio eletrónico dedicado aos descongelamentos bem como smartdoc) foram respondidos numa % superior à da meta definida

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Descongelamentos 2018

Melhorar o sistema de classificação de doentes em enfermagem

Indicador

b) OE 7 Qualidade

Indicador

b) OE 3 Eficácia

Indicador

Reforçar das atividades de planeamento para efeitos de ingresso de médicos no SNS

O mapa foi preparado em maio

Abertura em agosto (Aviso 12497-B/2018)

q) OE 7 Qualidade
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OP 8 2,50% 135,00% Superou

Ind 8.1 Criar base de dados com informação sobre o processo de admissão (dias) Realização 300 50 225 100% DRH 100 135,00% Superou

Ind 8.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Foi criada folha em excell por indicação do Dr Pedro Alexandre

b) OE 7 Eficiência Indicador

Assegurar a admissão à formação profissional dos médicos internos nacionais dos países da CPLP
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 5,00% 0,00% Não atingiu

Ind. 1.1

Elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação dos resultados do Programa, com base 

nos relatórios trimestrais e anual a apresentar pelas ARS (nº de dias após recepção de todos 

os relatórios)

Realização 30 5 20 100%
V. Ribeiro, D. Assunção 

e S. Pires
- 0,00% Não atingiu

Ind. 1.1

OP 2 15,00% 119,81% Superou

Ind 2.1

Elaborar pareceres no âmbito do Despacho SES nº 10220/2014, de 8 de agosto, na ótica do 

planeamento da rede de serviços e recursos e na ótica das instalações e equipamentos (nº 

médio de dias para a emissão de parecer após receção do Processo de Decisão ou 

esclarecimentos adicionais) (n.º de dias úteis)

Realização 13 2 7 80% DRS 9 118,52% Superou

Ind 2.2

Coordenar os processos internos de Decisão de Investimento, para parecer do Comité de 

Investimentos da ACSS (nº de Processos de Decisão de Investimento/nº de pedidos 

rececionados no DRS)

Realização 100% 0 100% 20% Gabriela Maia 100,00% 125,00% Superou

Ind 2.1

Ind 2.2

Departamento/Unidade DRS - Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Apesar do elevado número de Processos de Decisão de Investimento criados e uma vez que muitos dos investimentos objeto de parecer da ACSS correspondiam a projetos com candidatura a cofinanciamento comunitário aprovadas, procurou-se garantir a análise pelo 

Departamento no menor tempo possível, face às restantes tarefas em curso, o que permitiu o presente resultado médio e a superação do objetivo.

Nos termos do Despacho nº 10220/2014 e dos ofícios circulares ACSS nº 3270/2017 e nº 46886/2018   foram criados em SmartDocs Processos de Decisão de Investimento para todos os pedidos, devidamente instruídos, rececionados ao DRS, para que os departamentos 

intervenientes procedessem à análise e emissão de parecer sobre os mesmos, de modo a ser emitido os respetivos Pareceres Únicos ACSS.

a) OE 3

Participar nos processos internos de decisão sobre os pedidos de autorização para a realização de investimentos que carecem de autorização da Tutela

 Realização 
 Responsável pela 

Execução 

a)

Colaborar na implementação do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no Serviço Nacional de 

Saúde para 2017

Indicador
OE 8 Eficácia

Indicador

 Meta  Tolerância  Valor critico 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Indicador sem execução em 2018. Dados os atrasos na execução do PICC (inicialmente previsto para 2017-2018) e das transferências dos montantes de financiamento para as entidades com candidaturas aprovadas (cocretixado para os EPE, através das adenas ao 

contrato programa para 2018, mas ainda não concretizado para as ARS, apenas foi solicitada apresentação de Relatório de Monitorização do 4ºT 2018, com valores acumulados.

 Classificação  Peso  Taxa de Realização 

Eficiência

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 
 Objetivos Operacionais 
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OP 3 10,00% 100% Atingiu

Ind 3.1
Nº de dias para  elaboração de parecer sobre as propostas de RRH, nos termos do nº 3 do 

Artigo 2º da Portaria nº 147/2016, após a receção das mesmas no Departamento
Realização 18 5 11 80% DRS 22 100% Atingiu

Ind 3.2
Assegurar resposta às tarefas e pedidos de elementos cometidos à ACSS dentro dos prazos 

indicados pelos Responsáveis pela elaboração das Redes 
Resultado 80% 10% 90% 20% DRS 80% 100% Atingiu

Ind 3.1

Ind 3.2

OP 4 10,00% 100% Atingiu

Ind 4.1
Disponibilização de informação mensal (n+1) sobre os lugares de Cuidados Continuados 

Integrados e sobre a atividade assistencial da RNCCI (n.º de dias) 
Resultado 20 7 12 20% Luísa Oliveira 16 100% Atingiu

Ind 4.2 Elaboração do relatório de monitorização semestral da atividade da RNCCI (n.º de dias) Resultado 258 5 250 40%
Abreu Nogueira, Luísa 

Oliveira, Alberto Matias
262 100% Atingiu

Ind 4.3 Elaboração do relatorio de monitorização anual da atividade da RNCCI (n.º de dias) Resultado 194 5 187 40%
Abreu Nogueira, Luísa 

Oliveira, Alberto Matias
190 100% Atingiu

Ind 4.1

Ind 4.2

Ind 4.3

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

c) OE 5 Eficiência

Indicador

Monitorização da RNCCI e divulgação de informação 

Eficiência

Indicador

Colaborar no processo de elaboração e revisão das Redes  de Referenciação Hospitalar (RRH), nos termos das 

Portarias n.º 123-A/2014 e nº 147/2016

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

g) OE 7
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X OP 5 10,00% 125% Superou

Ind 5.1
Elaboração de Relatórios Trimestrais (4T 2017 e 1 a 3T 2018) de acompanhamento das 

experiência-piloto (nº dias após final de cada Trimestre)
Realização 30 5 20 70%

Miguel Narigão e 

Joaquim Abreu 

Nogueira

11 135% Superou

Ind 5.2
Elaborar proposta de instrumentos normativos, informativos ou enquadradores dos CCI SM 

(nº médio de dias úteis após a notificação do pedido ou identificação da necessidade)
Realização 10 1 8 30%

Miguel Narigão e 

Cristina Oliveira
10 100% Atingiu

Ind 5.1

Ind 5.2

OP 6 10,00% 100% Atingiu

Ind 6.1 N.º de documentos produzidos Realização 1 0 2 60% UIE 1 100% Atingiu

Ind 6.2 N.º de documentos actualizados Realização 2 1 4 40% UIE 1 100% Atingiu

Ind 6.1

Ind 6.2

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

O acompanhamento permanente e de articulação direta com as unidades e equipas, que foi efuado por parte dos elementos da ACSS que integraram a Equipa de companhamento das experiências-piloto de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCI SM), 

possibilitou a recolha contínua de informação e a célere elaboração dos Relatórios de acompanhamento, tendo sido, assim, possivel a superação do objetivo.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

g)

d)

Desenvolver de instrumentos de suporte à implementação e acompanhamento das experiências-piloto de Cuidados Continuados Integrados de Saúde 

Mental (CCI SM)

Contribuir para a melhoria do desenho da rede de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde, desenvolvendo especificações técnicas e 

normas

QualidadeOE 9

OE 6 Eficiência

Indicador

Indicador
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OP 7 10,00% 130% Superou

Ind 7.1
N.º de dias úteis após final de cada trimestre para elaboração dos relatórios trimestrais de 

monitorização de consumos e custos com energia e água e de produção de resíduos
Resultado 90 0 85 35% Equipa Eco.AP 82 135% Superou

Ind 7.2
Desenvolvimento do Ranking de consumos e custos com energia e água e de produção de 

resíduos 2016 (nº de dias)
Resultado 273 0 258 35% Equipa Eco.AP 257 127% Superou

Ind 7.3 Elaboração do despacho sucedâneo ao despacho n.º 6064/2016 (nº de dias) Resultado 90 15 70 15% Equipa Eco.AP 65 131% Superou

Ind 7.4
Tempo médio de resposta a questões funcionais sobre o portal do PEBC e Eco.AP do 

Ministério da Saúde (nº de dias)
Resultado 3 1 1 15% Equipa Eco.AP 1 125% Superou

Ind 7.1

Ind 7.2

Ind 7.3

Ind 7.4

OP 8 5,00% 131% Superou

Ind 8.1
N.º de dias úteis após final de cada trimestre para realização da monitorização trimestral dos 

consumos e custos com energia e água  e de produção de resíduos da ACSS
Resultado 45 5 35 100% GLEC ACSS 33 131% Superou

Ind 8.1

OP 9 15,00% 100% Atingiu

Ind 9.1 Prazo de entrega das respostas à Equipa de Projeto (nº dias) Resultado 170 10 110 100% Sofia Coutinho 166 100% Atingiu

Ind 9.1

OP 10 10,00% 100% Atingiu

Ind 10.1 Prazo de entrega da avaliação das propostas ao Júri (nº dias) Resultado 181 10 170 100% Carla Antunes 176 100% Atingiu

Ind 10.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

A forma exemplar do desenvolvimento do trabalho realizado pela Equipa PEBC/Eco.AP permitiu a superação do objectivo

A forma exemplar do desenvolvimento do trabalho realizado pela Equipa PEBC/Eco.AP permitiu a superação do objectivo

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

A dedicação do GLEC da ACSS permitiu a superação do objetivo

c)

c)

Gestão do Plano Estratégico de Baixo Carbono e do Programa de Eficiência  Energética da Administração Pública no Ministério da Saúde

Gestão da sustentabilidade da ACSS, IP

Preparação de respostas aos pedidos de esclarecimento do procedimento relativo ao novo Hospital de Lisboa Oriental

OE 5 Eficiência

Indicador

c) OE 5

A forma exemplar do desenvolvimento do trabalho realizado pela Equipa PEBC/Eco.AP permitiu a superação do objectivo

A forma exemplar do desenvolvimento do trabalho realizado pela Equipa PEBC/Eco.AP permitiu a superação do objectivo

Avaliação das propostas do Hospital de Proximidade de Sintra

OE 9 Eficiência Indicador

c)

Eficiência
Indicador

OE 9 Eficiência Indicador
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 30,0% 108% Superou

Ind. 1.1
Monitorizar a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão  (n.º de dias para a sua 

realização)
Realização 325 7 250 100% GAI 302 108% Superou

Ind. 1.1 Relatório elaborado em 29/10/2018

OP 2 50,0% 105% Superou

Ind 2.1
Realizar uma Auditoria aos níveis de serviço e de execução do contrato de gestão do CCF  

(n.º de dias para a sua realização)
Resultado 250 7 200 20% GAI 243 100% Atingiu

Ind 2.2 Realizar  uma Auditoria ao Imobilizado da ACSS, IP  (n.º de dias para a sua realização) Resultado 355 7 250 20% GAI 347 102% Superou

Ind 2.3
Realizar uma Auditoria ao cumprimento das Instruções da SPMS na área da Cibersegurança 

na ACSS  (n.º de dias para a sua realização)
Resultado 355 7 315 20% GAI 365 99% Não atingiu

Ind 2.4
Elaboração do Relatório de Execução Financeira da ACSS, no âmbito do Despacho SES n.º 

7709-B/2016 (Jun-2018 | Set-2018) (n = prazo Circular ACSS)
Resultado 8 2 0 20% GAI 5 109% Superou

Ind 2.5 Follow-up a auditorias realizadas (n.º de Follow-up realizados) Resultado 2 0 4 10% GAI 2 100% Atingiu

Ind 2.6 Percentagem das recomendações implementadas ao fim de 6 meses Resultado 62% 5% 80% 10% GAI 84,6% 131% Superou

Ind 2.1

Ind 2.2 Relatório preliminar concluido em 13-12-2018

Ind 2.3 Auditoria transitada para 2019

Ind 2.4

Ind 2.5

Ind 2.6Nos Follow-up realizados apurou-se uma taxa de implementação de 84,60% das recomendações formuladas

 Peso 

GAI - Gabinete de Auditoria Interna

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 

Departamento/Unidade

OE 3 Eficácia

Outra OE 3 Eficiência

Outra

Realizar Auditorias e Relatórios de análise, a áreas e / ou processos da ACSS

REF  – 2T 2018 (06/08/2018) | REF – 3T 2018 (31/10/2018), em média 5 dias antes do prazo estabelecido.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Responsável pela 

Execução 

Indicador

 Objetivos Operacionais 

Indicador

Contribuir para a melhoria do processo de Gestão de Risco, na ACSS

 Meta  Tolerância  Valor critico 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Realização  Taxa de Realização  Classificação 
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OP 3 20,0% 108% Superou

Ind 3.1 N.º de Auditorias internas realizadas durante 2018 Resultado 4 1 7 50% GAI 6,00 117% Superou

Ind 3.2 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2019  (n.º de dias para a sua realização) Realização 345 10 329 50% GAI 346 100% Atingiu

Ind 3.1 6 Relatórios de Análise e Auditorias de processos e / ou Follow-up de anteriores Auditorias

Ind 3.2

Outra OE 3 Eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Indicador

Cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 35,00% 125% Superou

Ind. 1.1 % de processos recebidos tratados Realização 95% 2% 98% 60% Coordenador 98% 125% Superou

Ind. 1.2 Prazo médio de resposta (dias úteis) Realização 5 1 3 40% Coordenador 3 125% Superou

Ind. 1.1

Ind. 1.2

OP 2 20,00% 124% Superou

Ind 2.1 Tempo medio de análise dos despachos (dias úteis) Realização 4 1 3 22% GJU 3 125% Superou

Ind 2.2 Tempo medio de análise das portarias(dias úteis) Realização 7 2 5 22% GJU 5 125% Superou

Ind 2.3 Tempo medio de análise de leis e decretos-lei (dias úteis) Realização 9 3 5 22% GJU 4 131% Superou

Ind 2.4 Tempo medio de elaboração dos despachos (dias úteis) Realização 5 1 3 12% GJU 3 125% Superou

Ind 2.5 Tempo medio de elaboração das portarias (dias úteis) Realização 7 2 4 12% GJU 3 133% Superou

Ind 2.6 Tempo medio de elaboração de leis e decretos-lei (dias úteis) Realização 10 3 6 12% GJU 7 100% Atingiu

Ind 2.1

Ind 2.2

Ind 2.3

Ind 2.4

Ind 2.5

Ind 2.6

GJU - Gabinete JurídicoDepartamento/Unidade

Outra

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 

OE 3 Eficiência

OE 3

Indicador

 Responsável pela 

Execução 
 Objetivos Operacionais 

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Esforço contínuo de aumento da eficiência

  Classificação   Meta  Tolerância  Valor critico 
  Taxa de 

Realização  
 Peso   Realização  

Outra

Qualidade

Indicador

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Garantir a análise e a elaboração de projetos de despachos e de diplomas  solicitados pela ACSS (prazo 

contado a partir data de dsiponibilização de toda a informação necessária)

Garantir a análise e resposta aos pedidos referentes a propostas legislativas, solicitadas pela tutela  

(com entrada até 30 de Novembro)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Esforço contínuo de aumento da eficiência
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OP 3 15,00% 125% Superou

Ind 3.1
Promover a recolha de elementos e o respectivo envio, bem como das citações, aos 

advogados no mais curto espaço de tempo, após receção no GJU (dias úteis)
Realização 3 1 1 100% GJU 1 125% Superou

Ind 3.1

OP 4 30,00% 127% Superou

Ind 4.1 % de processos tratados Realização 94% 0% 95% 40% GJU 95,00% 125% Superou

Ind 4.2 Prazo médio de resposta dos processos prioritários (dias úteis) Realização 5 1 3 35% GJU 3 125% Superou

Ind 4.3 Prazo médio de resposta dos processos não prioritários (dias úteis) Realização 10 2 7 25% GJU 6 133% Superou

Ind 4.1

Ind 4.2

Ind 4.3

Outra OE 3 Eficiência
Indicador

Garantir a análise e resposta dos processos de contencioso

Outra OE 3 Eficiência

Garantir os tempos de resposta na análise de outras questões juridicas (com entrada até 30 de Novembro)

Indicador

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Esforço contínuo de aumento da eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 25,00% 100,00% Atingiu

Ind. 1.1
Desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento e monitroização baseados em 

soluções de BI  (nº relatórios disponibilizados)
Resultado 3 1 5 100% UAH 3 100% Atingiu

Ind. 1.1

X OP 2 35,00% 130,00% Superou

Ind 2.1
Envio para as instituições hospitalares de alertas sobre a evolução de indicadores de 

desempenho e resultado (n.º de meses para os quais foram enviados alertas)
Impacto 10 1 12 50% UAH 12 125% Superou

Ind 2.2

Realização de reuniões globais de avaliação de desempenho e bechmarking com as 

instituições hospitalares com elaboração de documentos de análise de resultados de suporte 

à realização das mesmas (n.º de reuniões realizadas)

Impacto 2 0 3 50% UAH 4 135% Superou

Ind 2.1

Ind 2.2

OP 3 25,00% 100,00% Atingiu

Ind 3.1 Elaboração de documentos (n.º de documentos disponibilizados) Resultado 20 2 23 100% UAH 20 100% Atingiu

Ind 3.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 O feedback positivo relativamente a esta linha de ação motivou que existisse uma maior afetação do que inicialmente estaria previsto. porque os mesmos poderiam ser uteis para a gestão interna das instituições.

As reuniões globais de avaliação de desempenho são agendadas em articulação e por indicação dos membros do Governo que tutelam a área da saúde. Em 2018 foram agendadas 4 reuniões. Grande parte da informação de suporte é preparada e disponibilizada pela UAH, 

sendo alturas que se revelam de grande exigência em termos de prazos e de afetação de recursos.

UAH - Unidade de Acompanhamento dos Hospitais

a)

e)

h)

j)

OE1

OE3

OE7

Eficácia
Indicador

Acompanhar, apoiar e atuar junto das instituições Hospitalares com a vista à melhoria do desempenho

Departamento/Unidade

Indicador

Elaboração de relatórios, análises ad-hoc ou documentos de suporte (referente a informação de desempenho de 

instituições hospitalares, resultados de outras instituições, globais do SNS ou qualidade de informação)

 Objetivos Operacionais 

Indicador

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

OE1

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

OE9

OE11

Eficiência

a)

c)

h)

j)

OE1

OE3

OE5

OE7

OE8

OE9

OE11

Eficácia

a)

e)

h)

j)

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

  Classificação  
  Taxa de 

Realização  
 Peso 

 Responsável pela 

Execução 
  Realização  

 Tipo de 

Indicador 

Produção, consolidação e melhoria dos instrumentos de Monitorização e Acompanhamento das instituições hospitalares

 Meta  Tolerância  Valor critico 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 20,00% 100% Atingiu

Ind. 1.1
N.º  de  validações dos níveis de serviço e da fatura mensal do CCMSNS no prazo (30 dias 

após receção da fatura)
Realização 2 1 4 50% UCM 2 100% Atingiu

Ind. 1.2
N.º de relatórios trimestrais de acompanhamento da atividade

do CCMSNS finalizados
Realização 1 0 2 50% UCM 1 100% Atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

OP 2 30,00% 97% Não atingiu

Ind 2.1
N.º de reuniões de acompanhamento realizadas entre a ACSS e SPMS (equipa de suporte à 

gestão do contrato)
Realização 5 2 8 40% UCM 17 135% Superou

Ind 2.2
N.º de reuniões internas de sensibilização para a monitorização do contrato programa 

(diretores e GP)
Realização 1 0 2 20% UCM 0 0% Não atingiu

Ind 2.3 Propostas de melhoria dos procedimentos para acompanhamento do contrato programa Impacto 2 1 3 10% UCM 3 125% Superou

Ind 2.4 N.º de relatórios de acompanhamento do Contrato-Programa com a SPMS (quinzenais) Resultado 9 2 12 30% UCM 9 100% Atingiu

Ind 2.1 O número de reuniões foi superior ao programado devido à negociação do Acordo Modificativo  do Contrato Programaque decorreu de setembro a dezembro e teve 8 versões

Ind 2.2

Ind 2.3 Foram sugeridas melhoria no âmbito da ferramante de controlo do CP e propostas medidas para cumprimento dos níveis de serviço na negociação do CP para 2019

Ind 2.4

 Responsável pela 

Execução 
  Realização  

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

  Classificação  
  Taxa de 

Realização  
 Peso 

Departamento/Unidade

Indicador

 Meta  Tolerância  Valor critico  Objetivos Operacionais 

Indicador

 QUAR 
 Tipo de 

Indicador 

Acompanhar a execução financeira e atividade do CCMSNS

UCM -Unidade de Gestão da Conta do Medicamento e Dispositivos Médicos

Acompanhar a execução do Contrato-Programa com a SPMS

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Não foi possivel encontrar uma data disponível para esta reunião no 2.º semestra de 2018

a)

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 

OE 5 Eficiência

e) OE 1 Eficiência
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OP 3 30,00% 70% Não atingiu

Ind 3.1
Relatório trimestral de monitorização da prescrição de medicamentos e MCDT referentes às 

entidades hospitalares do SNS (Desp. 17069/2011)
Realização 2 1 2 40% UCM 2 100% Atingiu

Ind 3.2
Emissão de dashboards mensais sobre conta do medicamento, dispositivos médicos e outras 

prestações de saúde 
Realização 3 1 4 30% UCM 0 0% Não atingiu

Ind 3.3
Prazo de resposta a solicitações de pareceres relacionados com a conta do medicamento, 

dispositivos médicos e outras prestações de saúde (90% em 5 dias úteis)
Impacto 5 2 7 30% UCM 3 100% Atingiu

Ind 3.1

Ind 3.2 Não houve capacidade em termos de RH para implementar modelo de monitorização desta área

Ind 3.3

OP 4 20,00% 78% Não atingiu

Ind 4.1 Reuniões do  Grupo de Prevenção e Luta Contra a Fraude Realização 1 1 1 10% UCM 1 100% Atingiu

Ind 4.2 Proposta de medidas a incluir no plano de prevenção da fraude Impacto 4 1 6 40% UCM 0 0% Não atingiu

Ind 4.3 Reporte de suspeitas de fraude/anomalias detetadas no âmbito da atividade da UCM Resultado 10 2 13 50% UCM 24 135% Superou

Ind 4.1

Ind 4.2 Com transição do CCM para a SPMS e a desativação do Grupo da Fraude a ACSS pasou a ter menos atividade nesta área.

Ind 4.3 Com a transição do CCM para a SPMS foi realizado um esforço para encaminhar para as entidades respetivas todas as suspeitas que tinham sido detetadas pela análise dos relatórios da UEI

Assegurar a articulação entre a ACSS e o Grupo de Prevenção e Luta Contra a Fraude

Indicador

Monitorizar a despesa com medicamentos, dispositivos médicos e outras prestações de saúde

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Indicador

n) OE 11 Eficiência

e) OE 1 Eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

X OP 1 40,00% 126% Superou

Ind. 1.1 Diplomas e/ou de instrumentos de regulamentação colectiva produzidos (nº) Resultado 7 1 9 75% URJ 15 135% Superou

Ind. 1.2

Nível de suporte técnico/ jurídico no correspondente procedimento (Nº de respostas 

efectuadas / N.º de solicitações efetuadas no âmbito das reuniões e análise de 

contrapropostas*100 em função dos dias de resposta (percentagem da resposta em dias 

úteis)

Resultado 2 0 1 20% URJ 2 100% Atingiu

Ind. 1.3
Garantir o sucesso das negociações, assegurando o desenvolvimento das reuniões 

agendadas, sem necessiadde de adiamento por motivo imputável à ACSS
Resultado 4 2 1 5% URJ 4 100% Atingiu

Ind. 1.1

Ind. 1.2

Ind. 1.3

OP 2 30,00% 118% Superou

Ind 2.1
Elaboração das alteraçãos aos instrumentos já produzidos e prazo de apresentação (dias 

úteis) a contar da data da solicitação
Resultado 5 1 3 30% URJ 5 100% Atingiu

Ind 2.2

Nível de suporte técnico/ jurídico no correspondente procedimento (Nº de respostas 

efectuadas / N.º de solicitações efectuadas no âmbito das reuniões e análise de 

contrapropostas*100 em função dos dias de resposta (percentagem da resposta em dias 

úteis)

Resultado 2 0 1 70% URJ 1 125% Superou

Ind 2.1

Ind 2.2

OP 3 30,00% 100% Atingiu

Ind 3.1 Elaboração do correspondente projeto de diploma, de acordo com o prazo (dias) Resultado 365 15 334 100% URJ 365 100% Atingiu

Ind 3.1

Monitorização do resultado das colocações dos médicos das áreas hospitalar, saúde publica e medicina geral e familiar, decorrente dos processos de 

seleção desenvolvidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 24/2016, de 8 de junho, através da elaboração de relatórios a apresentar à Tutela.    

URJ - Unidade de Regime Jurídico de Emprego e das Relações Coletivas de Trabalho

OE 5 Eficiência Indicador

Acompanharn o procedimento de negociação/contratação coletiva conducente ao desenvolvimento do quadro legal aplicável, quer à carreira especial 

farmacêutica, quer à carreira farmacêutica.

Departamento/Unidade

Indicador

OE 4 OE 

5
Eficiência

OE 4

Atendendo ao reflexo do presente objetivo que garante a unicidade do sistema, apesar, até, da existência de dois regimes de vinculação distintos, esta foi a via encontrada para assegurar o papel de normalização que, para o que importa em matéria de recursos humanos, 

incumbe à ACSS integrando-se, aliás, na respetiva missão.

  Realização   Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 

a,b,c

Garantir a elaboração/produção dos documentos normativos (diplomas e instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho) necessários à definição 

completa dos regimes jurídicos das carreiras da saúde

Eficiência

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Os farmacêuticos assumem um papel , que envolve uma atividade que enceta uma elevada complexidade técnica, e cujos reflexos não se cingem ao bem -estar e saúde dos utentes, mas se repercutem em aspetos mais transversais, em particular no contexto atual, em 

que sistematicamente se questiona a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Estando em causa a assessoria técnica ao Governo, neste caso, tutela do Ministério da Saúde, como não poderia deixar de ser, esta matéria foi sempre superiormente sinalizada como 

prioritária.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Responsável pela 

Execução 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

  Classificação   Peso 
  Taxa de 

Realização  
 Meta  Tolerância  Valor critico  Objetivos Operacionais 

Indicador
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 30,00% 117,50% Superou

X Ind. 1.1
Número de reportes de monitorização e caracterização dos RH enviados durante o ano de 

2018 ao Membro do CD responsável pela área de RH.
Realização 11 0 12 30% UPM 12 125,00% Superou

Ind. 1.2 Número de reportes de monitorização dos Médicos Internos ingressados em 2017. Realização 11 0 12 25% UPM 12 125,00% Superou

Ind. 1.3
Elaboração da versão draft do relatório social anual de Recursos Humanos SNS-MS - mês de 

envio ao membro do CD responsável pela área de RH.
Realização 6 0 5 30% UPM 6 100,00% Atingiu

Ind. 1.4
Elaboração de reporte anual sobre profissionais estrangeiros no SNS - mês de envio ao 

Membro do CD responsável pela área de RH
Realização 7 0 6 15% UPM 6 125,00% Superou

Ind. 1.1

Ind. 1.2

Ind. 1.3

Ind. 1.4

OP 2 20,00% 119,38% Superou

Ind 2.1
Número de reportes de análise à qualidade dos dados do RHV enviados durante o ano de 

2018 ao Membro do CD responsável pela área de RH.
Realização 8 0 12 25% UPM 10 112,50% Superou

Ind 2.2
Diminuir o n.º de registos omissos - cédulas profissionais enfermeiros - percentagem de 

diminuição durante o ano de 2018 face a janeiro de 2018 (%)
Resultado 60 0 90 25% UPM 78 115,00% Superou

Ind 2.3
Diminuir o n.º de registos omissos - especialidades dos enfermeiros  - percentagem de 

diminuição durante o ano de 2018 face a janeiro de 2018 (%)
Resultado 50 0 70 25% UPM 70 125,00% Superou

Ind 2.4

Elaboração de documentos com orientações para parametrização de opções de seleção ou 

menus do RHV - N.º de documentos enviados durante o ano de 2018 ao Membro do CD 

responsável pela área RH

Realização 2 0 3 25% UPM 3 125,00% Superou

Ind 2.1

Ind 2.2

Ind 2.3

Ind 2.4

OE 5 Eficácia

Melhorar a qualidade da informação de RH registada no RHV

Por motivo de necessidade de informação por parte do Conselho Diretivo, este relatório teve que ser obrigatoriamente realizado todos os meses  e sempre no menor espaço de tempo possível , o que implicou a um esforço acrescido por parte desta Unidade.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Este reporte incide numa área que foi considerada prioritária, pelo que foram realizados mais reportes do que os inicialmente previstos.

Foram implementadas ao longo do ano determinadas medidas que não estavam inicialmente previstas, o que tornou possível a superação da meta proposta.

Foram implementadas ao longo do ano determinadas medidas que não estavam inicialmente previstas, o que tornou possível a superação da meta proposta.

Por motivo de necessidade de informação por parte do Conselho Diretivo, este relatório teve que ser obrigatoriamente realizado todos os meses  e sempre no menor espaço de tempo possível , o que implicou a um esforço acrescido por parte desta Unidade.

Este reporte foi finalizado no dia 29 de junho, portanto no final do prazo para superação, tendo sido empregue um esforço acrecido para que fosse possível apresentar esta informação de forma antecipada.

 Classificação 
 Responsável pela 

Execução 
 Realização 

 Taxa de 

Realização 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

 Tolerância  Valor critico  Peso  Objetivos Operacionais 

Indicador

Departamento/Unidade Unidade de Planeamento e Monitorização de Recursos Humanos da Saúde

 Meta 

Indicador

Por força de alterações legislativas ocorridas e necessidades não previstas que foram entretanto identificadas, foi realizado um esforço acrescido no sentido dar a maior abangência possível às parametrizações realizadas, donde resultou um maior número de documentos 

emaborados.

b) OE 7 Qualidade

 QUAR 
 Tipo de 

Indicador 

e)

Elaborar reportes periódicos de informação de recursos humanos

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
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OP 3 20,00% 125,00% Superou

Ind 3.1
Elaboração de referencial de apoio à tomada de decisão no âmbito da distribuição de vagas 

para colocação de médidos - mês de envio
Resultado 7 0 6 30% UPM 6 125,00% Superou

Ind 3.2
Elaboração de referencial de apoio à tomada de decisão no âmbito da distribuição de médicos 

para zonas carenciadas - mês de envio
Realização 3 0 2 20% UPM 2 125,00% Superou

Ind 3.3 Atualização das Fichas BI RH - n.º de atualizações realizadas no ano de 2018 Realização 2 0 3 20% UPM 3 125,00% Superou

Ind 3.4
Publicação no Portal de Transparência do nº de trabalhadores por grupo profissional nas 

entidades do SNS/MS - nº de ficheiros produzidos e enviados para publicação.
Resultado 11 0 12 30% UPM 12 125,00% Superou

Ind 3.1

Ind 3.2

Ind 3.3

Ind 3.4

OP 4 20,00% 118,33% Superou

Ind 4.1

Contribuir para a partilha do conhecimento promovendo a disponibilização de documentos de 

interesse técnico na pasta partilhada na área de RH - nº total de ficheiros disponibilizados na 

pasta partilhada ao longo do ano.

Resultado 25 0 28 40% UPM 26 108,33% Superou

Ind 4.2
Disponibilização de dashboard com informação sobre Médicos Especialistas nos SNS/MS - 

Mês de disponibilização ao Membro do CD responsável pela área de RH
Realização 8 0 7 40% UPM 7 125,00% Superou

Ind 4.3
Participar ativamente no projeto de integração de dados de recursos humanos no SICA - mês 

de envio de análise ao CER e proposta de ligações /mapeamentos.
Realização 7 0 6 20% UPM 6 125,00% Superou

Ind 4.1

Ind 4.2

Ind 4.3

Eficácia

Indicador

Dada a necessidade de informação manifestada pelo Membro do CD responsável pela área de RH, foi possível superar o n.º de reportes e ficheiros partilhados.

Dada a necessidade de informação manifestada pelo Membro do CD responsável pela área de RH, foi possível antecipar a entrega deste trabalho pelo que a meta foi superada.

Indicador

Contribuir com informação para apoio à tomada de decisão em matéria de RH

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Dada a necessidade de informação manifestada pelo Membro do CD responsável pela área de RH, a pedido da Tutela, foi possível antecipar a entrega deste trabalho pelo que a meta foi superada.

Dada a necessidade de informação manifestada pelo Membro do CD responsável pela área de RH, a pedido da Tutela, foi possível antecipar a entrega deste trabalho pelo que a meta foi superada.

Tendo sido realizada alguma simpluificação das resferidas Fichas, foi possível realizar mais atualizações do que o inicialmente previsto.

Dada a relevância do projeto em causa, foi considerado como prioritário e realizado um esforço acrescido que permitiu antecipar a entrega deste trabalho pelo que a meta foi superada.

Por motivo de compromissos assumidos com a Tutela, esta atualização teve que ser obrigatoriamente realizado todos os meses  e sempre no menor espaço de tempo possível , o que implicou a um esforço acrescido por parte desta Unidade.

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Melhorar a organização e disponibilização de informação de RH na ACSS

e) OE 11 Eficiência

e) OE 5
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

X OP 1 40,00% 126% Superou

Ind. 1.1 Pedidos de informação rececionados e encaminhados  no prazo (5 dias) Resultado 80% 10% 91% 20% NFC 80% 100% Atingiu

Ind. 1.2 Pedidos de informação respondidos  no prazo (5 dias) Resultado 80% 5% 86% 70% NFC 90% 135% Superou

Ind. 1.3
Divulgar as orientações emitidas pelos organismos gestores dos fundos comunitários com 

interesse para as entidades do SNS (5 dias)
Impacto 85% 10% 100% 10% NFC 96% 118% Superou

Ind. 1.1

Ind. 1.2

Ind. 1.3

a) OE 2 OP 2 35,00% 123% Superou

Ind 2.1 Entidades  com projetos aprovados no Portugal 2020, após colaboração da ACSS, IP Resultado 85% 5% 91% 30% NFC 100,00% 135% Superou

Ind 2.2 Número de projetos financiados objeto de acompanhamento durante a sua execução Resultado 40 5 46 20%

'Na qualidade da ACSS 

como OI, poderá ser 

solicitada a colaboração 

de algumas das 

entidades externas.

60 135% Superou

Ind 2.3 Dar resposta às solicitações efetuadas pelos diversos PO (dias) Realização 20 10 9 20% NFC 9 125% Superou

Ind 2.4
Emitir paracer no âmbito do processo Parecer Único (despacho nº 10220/2014, de 8 de 

agosto) até 7 dias úteis
Resultado 80% 10% 91% 30% NFC 90,00% 100% Atingiu

Ind 2.1

Ind 2.2

Ind 2.3

Ind 2.4

Departamento/Unidade

Considerando a importância que estas situações têm para os destinatários finais, fez-se um esforço adicional no sentido de ultrapassar a meta pré estabelecida.

Núcleo de Assuntos Estrangeiros e de Gestão de Fundos

Eficácia

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Foram considerados os projetos candidatados, com intervenção da ACSS como OI ou como entidade beneficiária, e que obtiveram aprovação.  Analisado o indicador, pareceu-nos de difícil interpretação, por indefinição do denominador a aplicar. Tanto que foi retirado no PA 

de 2019.

Considerando a importância que estas situações têm para os destinatários finais, fez-se um esforço adicional no sentido de ultrapassar a meta pré estabelecida.

Gerir e acompanhar a execução das candidaturas ao Portugal 2020 na área da Saúde

Indicador

Considerando a importância que estas situações têm para os destinatários finais, fez-se um esforço adicional no sentido de ultrapassar a meta pré definida.

Os projetos cofinanciados no âmbito do POSEUR manifestaram particular dificuldade no processo de instrução dos pedidos de autorização de despesa e de compromisso plurianual, pelo que foram objeto de acompanhamento e apoio individuais no segundo semestre de 

2018.

 OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

a) OE 2 Qualidade

 Atribuições 

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

  Classificação  
  Taxa de 

Realização  
 Peso 

 Responsável pela 

Execução 
  Realização  

 Tipo de 

Indicador 

Assegurar e reforçar a confiança na aplicação dos Fundos Comunitários

 Meta  Tolerância  Valor critico  Objetivos Operacionais 

Indicador
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OP 3 25,00% 100% Atingiu

Ind 3.1
Recolher internamente contributos específicos, de acordo com as matérias em causa, 

garantindo a resposta às solicitações externas nos prazos solicitados
Realização 90% 5% 96% 50% NFC 90% 100% Atingiu

Ind 3.2
Produzir pareceres sobre solicitações em matéria de assuntos estrangeiros, dentro dos prazos 

solicitados
Resultado 90% 5% 96% 50% NFC 90% 100% Atingiu

Ind 3.1

Ind 3.2

Assegurar a articulação com o exterior no domínio das relações europeias e internacionais

a) OE 4 Qualidade

Indicador

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

OP 1 40,00% 129,00% Superou

Ind. 1.1
Resposta aos pedidos de informação recebidos no mail atendimento@acss.min-saude.pt, 

dentro do prazo estipulado (15 dias após receção)
Resultado 85% 5% 95% 100% AEC 96,63% 129% Superou

Ind. 1.1

OP 2 60,00% 135,00% Superou

Ind 2.1 Divulgação externa de boletins informativos da ACSS (n.º de boletins divulgados) Resultado 30 3 35 100% AEC 119 135% Superou

Ind 2.1

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Resultado do esforço interno.

 Meta  Tolerância  Valor critico   Classificação  
  Taxa de 

Realização  
 Peso 

 Responsável pela 

Execução 
  Realização  

Indicador

 Objetivos Operacionais 

Indicador

Dar resposta a pedidos de Informação

Justificação de Desvios ( Aplica-se caso o indicador seja superado ou não atingido)

Resultado do esforço interno, agilização e conhecimento dos processos.

AEC - Assessoria Executiva de Comunicação e Informação

Proceder à divulgação da Informação ACSS

Departamento/Unidade

 Atribuições  OE  
 Parâmetro do 

Oop 
 QUAR 

 Tipo de 

Indicador 

OE 4 Eficiência

d) OE 7 Qualidade

b)
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V. Análise das causas de incumprimento 

 

As causas de incumprimento ou da não realização de cada indicador foram apresentadas conjuntamente com 

a matriz de cada uma das unidades orgânicas, onde foram justificados os desvios ocorridos face ao 

planeamento.  

 

Em suma, observa-se que as causas do incumprimento que fez com que a organização não tenha 

conseguido executar o seu plano de atividades de acordo com o planeado se deve de uma forma geral a 

fatores externos a este Instituto Público, por um lado, à transferência ou alteração de deadlines para a 

realização de atividades específicas, por outro, e a escassez de recursos humanos especializados para o 

desenvolvimento das atividades inicialmente planeadas é outro motivo, tendo em conta os constrangimentos 

existentes atualmente no recrutamento de pessoal na administração pública.  
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VI. Inquérito de satisfação interno 

A ACSS, I.P., desenvolveu em 2018 um processo de auscultação dos seus colaboradores pertencentes às 

diferentes categorias profissionais, com o intuito de avaliar o seu grau de satisfação com a organização, 

assim como também avaliar a forma como ela está a ser liderada, contribuindo para um melhor desempenho 

com as sugestões que têm vindo a ser apresentadas. 

 

O universo do questionário foi, na altura, de 200 colaboradores, tendo sido obtidas 80 respostas, pelo que os 

resultados apresentados se reportam apenas a 40% do universo existente. 

 

Comparando com a amostra do último questionário realizado em 2016, houve uma quebra de respostas de 

25%, sendo que em 2016, o inquérito esteve disponível durante três semanas ao invés deste que apenas 

esteve disponível durante uma semana, o que pode ter influenciado no nº de respostas recebidas.  

 

Da amostra utilizada, apresentamos de seguida o número de respostas obtidas em cada dia em que o 

questionário esteve disponível: 

 

 

Legenda: Evolução do nº de respostas ao questionário ao longo da semana de 10 a 14 de dezembro 

 

. 

As respostas obtidas no grupo de questões seguintes estão diretamente relacionadas com a avaliação que 

cada trabalhador faz do seu trabalho, bem como a sua disponibilidade para trocar de área/setor de trabalho 

dentro da ACSS, I.P.. 
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Como avalia o seu nível de satisfação em relação ao trabalho que desenvolve? 

 

 

 

 Que importância atribui ao trabalho que desenvolve? 

 

 

Estaria disponível para mudar de setor/área na ACSS, onde pudesse desenvolver outra atividade? 
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Observa-se que dos 80 colaboradores que responderam ao inquérito, apenas 49% respondeu estar satisfeito 

ou muito satisfeito com o trabalho que desenvolve, já 81% consideram que o trabalho que desenvolvem é 

importante ou muito importante. Todavia, 45% dos colaboradores estaria disponível para mudar de setor/área 

dentro da ACSS, I.P.. 

 

No que toca a carreira/categoria mais representativa da amostra recolhida, técnico superior, é de destacar 

que os resultados obtidos no que diz respeito à satisfação do trabalho desenvolvido é cerca de 41%, no 

entanto não difere muito dos resultados gerais.   

 

No grupo de questões seguintes tentou-se perceber qual é a perceção dos colaboradores quanto à satisfação 

com os seus superiores hierárquicos. 

 

Indicadores 
Escala de 1-5  

1 2 3 4 5 Média 

Com que frequência o seu superior hierárquico considera as suas 

opiniões? 
5% 10% 22,5% 43,8% 18,8% 3,61 

Acha que as expetativas do seu superior hierárquico são adequadas 

ao trabalho que desenvolve? 
5% 7,5% 28,8% 50,0% 8,8% 3,50 

Está satisfeito com a supervisão e orientações superiores que 

recebe? 
6,3% 15,0% 28,8% 36,3% 13,8% 3,36 

Legenda: Percentagem de respostas obtidas em cada nível da escala e a média nas diferentes questões que constituem a 

avaliação do superior hierárquico 

 

Analisando de uma forma aritmética a avaliação que os colaboradores fazem dos superiores hierárquicos e 

do sistema de gestão da ACSS, I.P., é de satisfatório, uma vez que mais de 50% das respostas obtidas nas 

três questões é de satisfeito ou muito satisfeito. 

Esta média baixa ligeiramente, quando estamos perante a satisfação com a supervisão e orientação do 

superior hierárquico. 
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O próximo grupo de questões avaliou a perceção que os colaboradores têm do impacto do seu trabalho na 

ACSS, I.P. e no Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como da importância da nossa instituição no seio do 

SNS e do Ministério da Saúde. 

 

Indicadores 
Escala de 1-5  

1 2 3 4 5 Média 

Sente que o trabalho que realiza tem impacto positivo na 

instituição? 
2,5% 7,5% 22,5% 38,8% 28,8% 3,84 

Sente que o trabalho que realiza tem impacto positivo no 

funcionamento do SNS? 
3,8% 8,8% 25% 38,8% 23,8% 3,70 

Como avalia a importância do papel da ACSS no seio do SNS e do 

Ministério da Saúde? 
1,3% 5% 13,8% 30% 50% 4,23 

Legenda: Percentagem de respostas obtidas em cada nível da escala e a média nas diferentes questões que constituem a 

avaliação  

 

Das 80 respostas obtidas observa-se que em média os colaboradores entendem que o seu trabalho tem 

impacto na ACSS, I.P., bem como no SNS.  

 

 

Sente que o trabalho que realiza tem impacto positivo na instituição? 
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Sente que o trabalho que realiza tem impacto positivo no funcionamento do SNS? 

 

 

 

Como avalia a importância do papel da ACSS no seio do SNS e do Ministério da Saúde? 

 

Olhando individualmente para cada um dos gráficos observa-se que mais de 60 % dos colaboradores 

respondeu que o seu trabalho tem impacto na ACSS e no SNS.   
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Relativamente à questão “Com que frequência os seus colegas consideram as suas opiniões?”, das 80 

respostas obtidas, 74% dos colaboradores dizem que os colegas consideram frequente ou muito 

frequentemente as suas opiniões, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

 

 

Com que frequência os seus colegas consideram as suas opiniões? 

 

O grupo de respostas relacionado com a satisfação com as condições de trabalho, indica de forma 

generalizada, que os trabalhadores estão satisfeitos com as suas condições de trabalho, conforme quadro 

abaixo, uma vez que a média geral é de 3,36. 

 

Todavia as percentagens mais baixas surgem, relativamente aos equipamentos informáticos, copa/refeitório e 

instalações sanitárias. 

 

Indicadores 

Condições de trabalho na ACSS 

Escala de 1-5  

1 2 3 4 5 Média 

Instalações 2,5% 10% 32,5% 43,8% 11,3% 3,51 

Acessos 5% 5% 22,5% 51,3% 16,3% 3,69 

Equipamentos Informáticos 20% 27,5% 33,8% 17,5% 1.3% 2,53 

Copa/refeitório 5% 20% 35% 35% 5% 3,15 

Instalações Sanitárias  10% 17,5% 35% 30% 7,5% 3,08 

Limpeza 3,8% 11,3% 21,3% 42,5% 21,3% 3,66 

Segurança 3,8% 2,5% 17,5% 55% 21,3% 3,88 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nunca Muito
Frequente

1 2 3 4 5

2 1

18

38

21



 

65 

 

Graficamente observa-se: 

 

 

Como avalia as condições de trabalho na ACSS 

 

Das 80 respostas recebidas observa-se que a maioria dos colaboradores, ou seja, mais de 50% das 

respostas obtidas, atribuíram classificação de bom ou muito bom às Instalações, aos acessos, à limpeza e à 

segurança. 

No entanto, a satisfação dos colaboradores quanto ao equipamento informático é menor, uma vez que só 

19% destes classificam o equipamento informático de bom ou muito bom.  

 

 

 

Com que frequência se sente sob pressão durante a semana de trabalho? 
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Quanto à frequência com que os trabalhadores se sentem sob pressão durante a semana de trabalho, das 80 

respostas obtidas, observa-se que 46 responderam que sentem frequentemente ou muito frequentemente 

pressionados durante a semana de trabalho, o equivalente a 57,5% das respostas.  

 

Pretendeu-se seguidamente avaliar qual é a perceção dos trabalhadores relativamente às oportunidades de 

crescimento profissional na ACSS e à necessidade de participar em formação complementar para melhorar o 

seu desempenho/competências. 

 

 

Considera que tem oportunidade de crescimento profissional na ACSS? 

 

 

Sente necessidade de participar em formação complementar para melhorar o seu desempenho/competências? 
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Cerca de 48,8% das respostas obtidas ao inquérito, o equivalente a 39 trabalhadores, responderam que as 

oportunidades de crescimento profissional dentro da ACSS, I.P. são poucas ou nenhumas, no entanto 57, o 

correspondente a cerca de 71,3%, dizem sentir necessidade de participar em formação complementar para 

melhorar o seu desempenho/competências. Neste último grupo pretendeu-se avaliar qual é opinião dos 

trabalhadores quanto à imagem da ACSS, I.P., sendo que apenas 24 avaliam a imagem da ACSS, I.P. de boa 

ou muito boa, o que representa 30% dos inquiridos sendo que 47,5% responderam que a imagem não é 

mediana (nível 3). 

 

 

 

Como avalia a imagem da ACSS? 
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VII. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

 

A avaliação do sistema de controlo interno, é efetuada de acordo com a metodologia proposta nas 

orientações para elaboração do Plano de Atividades, “anexo A” do documento “Avaliação dos Serviços – 

Linhas de Orientação Gerais” do Grupo Técnico do Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços – 

Documento Técnico nº 1/2010. 
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Quadro 1 - Sistema de Controlo Interno 
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IV. Análise dos Recursos de Apoio à Atividade  

I. Recursos Humanos 

Relativamente aos Recursos Humanos, a análise ora efetuada tem por base a informação constante no 

Balanço Social de 2018 da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.. 

 

Verifica-se que a 31 de dezembro de 2018 a ACSS, I.P. conta com a colaboração de 201 trabalhadores, 

sendo que 17 encontram-se em situação de mobilidade e 23 em acordo de cedência de interesse público. 

 

O recurso a estas figuras de recrutamento (i.e. mobilidade e cedência de interesse público) é, consequência 

quer da enorme dificuldade existente na Administração Pública para se desenvolver e operacionalizar o 

recrutamento de trabalhadores através da figura do procedimento concursal, quer das especificidades 

técnicas necessárias para a prossecução das atividades. 

 

II. Trabalhadores por género 

A 31 de dezembro de 2018 do total de 201 trabalhadores que colaboram com esta Administração Central do 

Sistema Saúde, 143 indivíduos são do sexo feminino e 58 do sexo masculino, o que representa 71% e 29%, 

respetivamente, de pessoas do género feminino e masculino.  

 

 

Gráfico 7 – trabalhadores segundo o género 
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III. Trabalhadores por escalão etário e grupo profissional 

 

De seguida é apresentado um gráfico da distribuição dos trabalhadores da ACSS, I.P., por escalão etário. 

 

 

 

Gráfico 8 - Trabalhadores segundo o escalão etário 

 

 

O grupo etário com maior representatividade é o dos 45-49 anos, com 40 trabalhadores, logo seguido do 

grupo etário dos 50-54 anos com 35 trabalhadores e do grupo etário dos 40-44 com 29 trabalhadores. O 

grupo etário dos 25- 29 anos e o grupo etário dos 65-69 anos apresentam respetivamente 12 e 8 

trabalhadores, sendo que a média de idades dos trabalhadores deste Instituto Público ronda os 47 anos. 
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Gráfico 9 - Trabalhadores segundo o grupo profissional 

 

O grupo profissional com maior representatividade é dos técnicos superiores com 123 trabalhadores logo 

seguido do grupo profissional dos assistentes técnicos com 34 trabalhadores. Os grupos profissionais que 

apresentam menor representatividade são os Enfermeiros (4), os Médicos (2), e os Técnicos Superiores de 

Saúde (1). 

 

IV. Nível Habilitacional  

Pelo gráfico seguinte, verifica-se que o título habilitacional de licenciatura é detido por 130 trabalhadores, o 

que representa cerca de 65% dos trabalhadores, seguido do nível habilitacional mais representativo que é o 

12.º ano com de 31 trabalhadores, representando 15% do total. 

 

 

Gráfico 10 - Trabalhadores segundo o nível habilitacional 
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O nível habilitacional com menor representatividade é o bacharelato com 2 trabalhadores, logo seguido do 

11.º ano com 3 trabalhadores. 

 

 

V. Formação 

No decurso do ano de 2018, do universo de 201 trabalhadores, pelo menos 152 frequentaram uma ação de 

formação. As ações de formação ministradas todas elas tiveram menos de 30 horas verificando-se no total 

203 participações.  

 

Por sua vez, o grupo profissional que mais ações de formação frequentou, foi o dos técnicos superiores, num 

total de 154 participações, o que representa 76% das ações frequentadas por todos os trabalhadores da 

ACSS, I.P. no ano de 2018. 

 

 

 

Gráfico 11 - Frequência de ações de formação por grupo profissional 

 

 

O número de horas despendido em formação foi de 2.372, representadas por grupo profissional no gráfico 

que se apresenta: 
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Gráfico 12 - Número total de horas de formação por grupo profissional 

 

 

Por último, realça-se que a ACSS, IP, no decurso do ano de 2018 despendeu em formação 11.722 €. 
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VI. Recursos Financeiros 

 

Em 2018, o orçamento inicial da receita e despesa apresentava um total de 7.650,1 milhões de euros (M€) 

verificando-se um incremento no orçamento da receita de 401,4M€. 

  

A dotação do Orçamento de Estado contribuiu com o maior aumento durante o exercício de 285,7M€ tendo 

sido aplicado em reforços de financiamento dos organismos e serviços do Ministério da Saúde, em especial 

os Hospitais e Unidades Locais de Saúde e Administrações Regionais de Saúde (ARS). 

O referido reforço inclui o montante respeitante à constituição da entidade do Centro Hospitalar do Oeste, 

EPE por extinção da entidade que se encontrava no perímetro SPA. 

 

Os saldos de gerência de 2017 das instituições do Ministério da Saúde transitados para a ACSS, IP 

totalizaram um montante de 105,8 M€.  

 

O crédito especial respeitante a cobrança de receita própria acima do orçamentado foi de 9,9M€. 

 

A diferença entre o orçamento corrigido de receita e de despesa respeita aos saldos de gerência transitados 

para a ACSS cuja aplicação em despesa não foi autorizada. 

 

 

Quadro 2 - Orçamento 

 

VII. Receita cobrada 

 

A receita cobrada em 2018 totalizou 8.047 M€ correspondendo a um acréscimo de 643,1 M€ (8,7%) face ao 

período homólogo. O maior incremento absoluto verificou-se na rubrica das transferências correntes obtidas 

proveniente fundamentalmente do financiamento do Orçamento de Estado.  
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Quadro 3 - Rubrica da Receita 

 

As transferências correntes totalizaram 7.778,9M€ representando 96,7% do total da receita tendo-se 

verificado um aumento face ao período homólogo de 680,3 M€ (9,6 %). 

  

A receita do Orçamento de Estado (OE) cobrada em 2018 foi de 7.716 M€ evoluindo positivamente em 

685,5M€. O aumento dessa receita permitiu reforçar o financiamento às entidades do Ministério da Saúde, em 

especial no âmbito dos programas de financiamento centralizado às Administrações Regionais de Saúde e, 

bem como, às Entidades Públicas Empresariais (EPE) do setor da saúde. 

A receita proveniente do saldo gerado pelo INFARMED no ano totalizou 21,6 M€ tendo diminuído -6,4M€ face 

ao período anterior. 

 

As transferências das autarquias locais, dos serviços municipalizados e das empresas locais do continente 

pela prestação de serviços e dispensa de medicamentos aos seus trabalhadores conforme estipulado no 

artigo 198.º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 foram de 41,3M€ evidenciando um incremento de 1,4M€ 

(3,6%). 

O financiamento do Programa Iniciativas em Saúde Pública EEA Grants em 2017 foi de 0,3M€, não tendo 

existido financiamento em 2018. 

 

As receitas provenientes dos saldos de gerência do Programa Orçamental da Saúde que transitaram de 2017 

para 2018 foram de 105,8M€, dos quais 87,3M€ respeitaram ao saldo de gerência da ACSS. 

No ano de 2017, as receitas provenientes dos saldos de gerência do ano anterior atingiram 149,4M€, que 

incluíam 70,3M€ do saldo de gerência da ACSS. 
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A distribuição dos resultados líquidos dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribuiu 

em 115,9M€ para a receita verificando-se um aumento de 3,1M€ (2,8%). A receita com origem no jogo online 

e que é transferida do Turismo de Portugal para a ACSS, IP totalizou 4,6M€ apresentando uma evolução 

significativa de 2,2M€ (91,9%) face ao período homólogo. 

 

As vendas de prestação de serviços contemplam fundamentalmente os cuidados de saúde prestados a 

cidadãos estrangeiros no âmbito das Convenções Internacionais. A receita total foi de cerca 25M€ 

apresentando um decréscimo de 0,8M€ (-3,1%) comparativamente a 2017. O Reino Unido e a França foram 

os países que contribuíram com o maior volume de receita com 11,5M€ e 8M€, respetivamente. 

 

As contribuições em dinheiro relativas ao Acordo com a APIFARMA integram a rubrica de outras receitas 

correntes. O total de receita cobrada foi de 16,7M€ com incremento de 2,4M€ (16,5%). 

 

 

VIII. Despesa paga 

 

A despesa total paga no ano de 2018 foi de 7.968,4M€ representando uma taxa de execução do orçamento 

99%. Verificou-se um incremento de 651,2 M€ (8,9%) cujo maior impacto foi referente ao financiamento às 

entidades do Ministério da Saúde, em especial no âmbito dos programas de financiamento centralizado às 

Administrações Regionais de Saúde e, bem como, às Entidades Públicas Empresariais (EPE) do setor da 

saúde. 
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Quadro 4 - Rubrica da Despesa 

 

A despesa com aquisição de bens e serviços foi de 4.919,6 M€ representando 61,7% do total da despesa. 

 

A execução na sub-rubrica de serviços de saúde respeita à despesa com os adiantamentos dos Contratos 

Programa com os Centros Hospitalares, Hospitais e Unidades Locais de Saúde, Entidades Públicas 

Empresariais (EPE), com o financiamento dos programas de financiamento verticais a essas entidades e com 

o financiamento do Contrato-Programa com a SPMS, EPE no total de 4.901,8M€. 

 

O aumento desta rubrica de despesa foi de 79,3 M€ (1,6%) permitindo incrementar o financiamento às EPE. 

 

Os pagamentos efetuados ao estrangeiro relativos à prestação de cuidados de saúde a cidadãos nacionais 

no âmbito das Convenções Internacionais mantiveram-se estáveis face ao período homólogo apresentando 

uma execução de 13,4M€. 

 

As transferências correntes concedidas totalizaram 3.043,1M€ correspondendo a 38,2% da estrutura da 

despesa. O aumento acentuado de 573,5 M€ (23,2%) decorre do incremento do financiamento centralizado 

efetuado às Administrações Regionais de Saúde (ARS). 
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Em 2018, incluíram-se linhas de financiamento adicionais às ARS respeitantes à despesa com Parcerias 

Publico Privadas, outros subcontratos. Importa igualmente referir que o financiamento da despesa com 

RNCCI (excetuando financiamento via Jogos Sociais), transporte de doentes e vacinas tinha sido iniciado no 

decorrer do ano de 2017 contribuindo por esse facto para o aumento em comparação homóloga. 

 

O financiamento às ARS da despesa com as farmácias incrementou também face ao ano transato. 

 

Por outro lado, os reforços de financiamento efetuados a Serviços e Fundos Autónomos e a Hospitais SPA 

foram inferiores ao ano anterior decorrente da centralização de grande parte do financiamento efetuado às 

ARS. 

 

De salientar ainda que a despesa financiada com a receita da distribuição dos resultados líquidos dos Jogos 

Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa totalizou 102M€ tendo registado um incremento de cerca de 

5 M€ face ao ano transato. 

 

As despesas com o pessoal totalizaram 5,7M€ registando uma diminuição de 0,2M€ (-2,6%). Decorrente das 

alterações do referencial contabilístico SNC-AP apenas deve ser relevada na despesa paga os montantes 

efetivamente transferidos. Assim, a comparação com o período homólogo encontra-se afetada em virtude de 

os descontos de vencimentos do mês de dezembro de 2018 serem entregues em janeiro de 2019 sendo 

relevado como despesa nesse ano. 

 

IX. Saldo de gerência 

 

O saldo de gerência de 2018 a transitar para o ano de 2019 foi de 78.514.779,74 € resultado da diferença 

entre a receita cobrada de 8.046.954.064,52 € e a despesa paga de 7.968.439.284,78 €. 

O saldo de disponibilidades a transitar foi de 78.609.298,38 € sendo que o montante de 94.518,64 € é 

referente a operações extra-orçamentais. 

 

X. Análise à Demonstração de Resultados 

 

A ACSS adotou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas (SNC-AP) com 

efeitos à data de 01 de janeiro de 2018. 
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As demonstrações aqui apresentadas refletem a primeira aplicação do normativo SNC-AP, aprovado pelo 

Decreto-Lei n. º192/2015, de 11 de setembro. 

Nas primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP a informação relativa ao ano 

anterior é apresentada por aplicação do normativo SNC-AP aos movimentos ocorridos, pelo que as 

demonstrações financeiras de 2018 são comparáveis com as de 2017. 

 

Em 2018, o resultado líquido foi de 106M€ com incremento significativo face a 2017 cujo resultado líquido 

comparável foi negativo em cerca de 35M€. 

Contribuem para esta melhoria do resultado os rendimentos provenientes das transferências correntes 

obtidas do Orçamento de Estado (OE) com um aumento de 680,3M€. 

 

 

Quadro 5 – Demonstração de Resultados 

 

Os rendimentos de impostos, contribuições e taxas respeitantes fundamentalmente à distribuição dos 

resultados líquidos dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no montante  total de 

117,5M€ apresentam um ligeiro decréscimo face ao período homólogo de 0,3M€ (-0,2%) e as prestações de 

serviços referentes, em grande parte, às convenções internacionais no montante de 83,1M€ evidenciam um 

aumento de 12M€ (16,9%), rubricas estas que constituem os principais rendimentos extra OE. 

Os outros rendimentos e ganhos incluem as contribuições em dinheiro da indústria farmacêutica relativas ao 

Acordo APIFARMA ascenderam a 16,3M€ (8,3%). 
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No que respeita aos gastos, as duas maiores rubricas relacionadas com a atividade da ACSS incidem na 

aquisição de serviços de prestação de cuidados de saúde prestados pelos Hospitais, Centros Hospitalares, 

Unidades Locais de Saúde Entidades Publicas Empresariais (EPE) e nas transferências correntes concedidas 

a entidades do setor público administrativo, em especial Administrações Regionais de Saúde (ARS). 

 

Os fornecimentos e serviços externos totalizaram 4.521,5M€ aumentando 65,2M€ (1,5%), resultante do 

acréscimo com os encargos do Contrato Programa com as EPE decorrente das políticas de investimento no 

financiamento da atividade daquelas entidades, bem como, do aumento dos gastos com convenções 

internacionais e ainda pelo aumento do encargo com o contrato com os Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, EPE. 

 

As transferências correntes concedidas registam um incremento significativo no ano de 2018 em cerca de 

477M€ (16,6%), resultante do alargamento das linhas de financiamento centralizadas na ACSS, IP para as 

várias áreas de cuidados de saúde, cuja responsabilidade financeira são das Administrações Regionais de 

Saúde, destacando-se o financiamento dos medicamentos de farmácias de oficina, contratos com os 

hospitais em parceria publico privada, dos Meios Complementares de Diagnóstico e de Terapêutica (MCDT), 

da rede de cuidados continuados integrados (RNCCI). 

 

Decorrente do normativo SNC-AP os gastos de contexto (convergência) referentes ao Contrato-Programa das 

EPE passaram a ser relevados na rubrica de transferência correntes registando uma diminuição de 57,1M€ (-

15,9%) face ao ano anterior tendo em conta reforços de financiamento extraordinários em 2017 para 

reposição de vencimentos. 

 

No ano de 2018, a ACSS, IP efetivou-se a inceneração da reserva estratégica de Oseltamivir que se 

encontrava à guarda da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP (INFARMED), pelo 

que se procedeu ao abate do inventário no montante de 21.789.075,00 € e ao registo dessa perda 

significativa em outros gastos e perdas. Todavia, como este valor tinha sido totalmente provisionado no ano 

de 2017, procedeu-se à reversão da imparidade em 2018 anulando-se assim o efeito negativo nos resultados 

da ACSS, IP. 

 

Os gastos com o pessoal totalizaram 5,8M€ registando uma diminuição de 0,1M€ (-2,1%). 
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No quadro seguinte encontra-se disponibilizada análise detalhada das principais rubricas de gasto. 

 

 

Quadro 6 – Rubricas de Gastos 

 

O resultado líquido da ACSS do exercício de 2018 totalizou 106.009.379,65 € sendo que será proposto à 

Tutela que o referido resultado seja incorporado em resultados transitados. 

 

 

XI. Recursos Tecnológicos  

 

Para o desenvolvimento da sua atividade a ACSS IP, dispõe de uma estrutura local com funções e papéis 

específicos na infraestrutura de comunicações, assim, encontram-se implementados um conjunto de serviços 

e soluções que permitem a disponibilização de vários serviços de rede aos utilizadores e, concomitantemente, 

existem soluções de segurança e de fiabilidade desta rede bem como o controlo de acessos aos vários 

sistemas.  

 

Para o desempenho da sua atividade a ACSS, I.P., no ano de 2018, dispôs dos seguintes recursos no âmbito 

das TIC: 
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Quadro 7 - Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade

236

12

6

Telefones VOIP 285

Call Manager 1

Solução de Videoconferência 2

Rede Wirless - Pontos de Acesso 18

Fax 1

Computadores e Portáteis

Equipamento de Cópia e Impressão

Projetores Portáteis e Fixos
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XII. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho  

 

Durante o ano de 2018, observou-se uma reposição gradual das remunerações dos trabalhadores. No 

entanto continuou a existir alguns condicionalismos e constrangimentos orçamentais, levando à aplicação por 

parte da organização de uma política de otimização de recursos e aumento da eficiência dos mesmos (quer 

ao nível administrativo, quer ao nível económico).  

 

Visto que a ACSS IP, considera o seu capital humano, como o núcleo central do seu desempenho e o suporte 

a toda a sua atividade enquanto organização, em 2019 pretende-se dar continuidade às medidas de reforço e 

desempenho positivo transversais a toda a organização:  

• Desenvolvimento e aperfeiçoamento do workflow comunicacional e institucional, através da 

elaboração e reformulação de procedimentos internos; bem como atualização de outros documentos 

estruturantes para a organização, os quais irão delimitar e diminuir focos de incerteza geradores de 

ansiedade institucional; 

• Desenvolvimento e melhoria nos processos de arquivo e de gestão documental já existentes; 

• Reforço e desenvolvimento da imagem de marca da ACSS IP, como fonte de identidade institucional; 

• Reforço e fomento da cooperação interinstitucional, permitindo dessa forma o desenvolvimento de 

sinergias institucionais na área da saúde. 
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V. Avaliação Global 

I. Balanço Social  

 

A informação detalhada relativa aos Recursos Humanos, está representada no Balanço Social o qual foi 

estruturado com a matriz produzida pela DGAEP, a 31 de dezembro de 2018. 

 

 

II. Publicidade Institucional 

 

Em cumprimento do definido no ponto 10 da resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, 

no Decreto-lei n.º 231/2004, de 13 de dezembro, e na Portaria n.º 1297/2010, de 21 de março, as iniciativas 

de publicidade institucional estiveram essencialmente relacionadas com a publicação de atos legislativos e 

com ações no âmbito do recrutamento e seleção de trabalhadores, assim sendo, e de acordo com o n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei no 95/2015, de 17 agosto.  

 

III. Avaliação Final 

 

Numa análise aos resultados de execução do Plano de Atividades e dos resultados obtidos no Mapa QUAR 

do Instituto, de acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação, 

consideramos que o desempenho organizacional da ACSS, IP, foi satisfatório, uma vez que atingiu a maioria 

dos objetivos propostos em termos de QUAR, tendo superado 6 dos 7 objetivos relevantes, pelo que é esta a 

proposta de menção avaliativa por parte do Instituto para o ano de 2018.

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/BS-2018-ACSS_vff.pdf
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ANEXO II 

 Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que 
possam constituir padrão de comparação.  

a) Comparação Plano Nacional e Internacional 

 

Comparações nacionais ou internacionais  Organismo 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está entre os melhores; manteve nível de 
excelência antes atingido. 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está acima do meio da tabela e progrediu 
favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a manutenção do nível de excelência 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está entre os melhores; manteve nível 
de excelência antes atingido  

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela e 
progrediu favoravelmente. 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela mas não 
melhorou posição ou não apresenta informação para concluir sobre a evolução da sua posição 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas de 
informação,…); está entre os melhores; manteve nível de excelência antes atingido. 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas de 
informação,…); está no meio ou acima do meio da tabela; evolui favoravelmente. 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas 
de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas não melhorou posição ou não indica 
evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: está abaixo do meio da tabela mas evoluiu favoravelmente. 

n. a. 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, a uma área core ou a uma área de 
suporte: situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente 

n. a. 

Não foi efetuada qualquer tipo de comparação sim 
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b) Prémios e ou Menções de Entidades Externas 
 

Prémios e/ou menções de entidades externas destacando a 
relevância/excelência dos resultados obtidos pelo organismo 

Organismo 

Premeia o serviço no seu todo: 1º prémio. n.a. 

Premeia o serviço no seu todo: 2º prémio. n.a. 

1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área 
core do serviço: 1º prémio. 

n.a. 

Premeia uma área core do serviço; 2º prémio. n.a. 

1) premeia uma área core do serviço=3º prémio ou 2) premeia uma área 
de suporte (processos internos, melhor site,…)=1º prémio ou 3) pela 
menos uma menção atribuída por fonte externa destacando a excelência 
do serviço numa área específica de atuação. 

n.a. 

2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site,…)=2º 
prémio ou 2) pelo menos uma menção atribuída por fonte externa 
destacando a relevância do serviço numa área específica de atuação. 

n.a. 

2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site,…)=3º 
prémio. 

A ACSS, IP recebeu 4 prémios S, atribuídos 
pela SPMS, EPE, no Portugal eHealth 
Summit, que distinguiram: Melhor User 
Experience (pela arquitetura e conceção 
do site), +Compras, Melhor Cliente 
(categoria Formação e-learning de 
Codificação Clinica ICD10) e 
Reconhecimento Público (pela 
fomentação ativa da prescrição eletrónica 
de medicamentos, de produtos de saúde 
e da iniciativa da receita sem papel. 
Recebeu igualmente o “Prémio de Boas 
Práticas Infarmed 25+”, pela sua 
participação no projeto Prescrição 
Eletrónica de Medicamentos (PEM). 

Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3ª 
prémio. 

n.a. 

Integração de uma short-list. n.a. 

Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades 
externas. 

n.a. 
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ANEXO III 

Unidades Homogéneas  

Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique Organismo 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e 
significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na 
autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente 
positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na 
autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das 
ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de 
qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica sobre os resultados das ações desenvolvidas 
pelas U.H.;  essa evolução é positiva mas maioritariamente moderada, é usada na 
autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das 
ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação mas não foi incluída nos 
objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre 
ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi 
considerada nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva, mas moderada, sobre 
ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi 
considerada nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações 
desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação mas não 
foi considerada nos objetivos de qualidade do QUAR . 

n.a. 

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre 
recursos utilizados pelas U.H. (humanos, financeiros, materiais). 

n.a. 

O relatório não contém informação histórica sobre U.H. , ou existindo, não é usada na 
autoavaliação para justificar a evolução positiva nos resultados obtidos pelas U.H. 

Sim  
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ANEXO IV 
 Informação Histórica  

Informação incluída no RA, para além do QUAR Organismo 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa 
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva sobre 
os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com 
os objetivos do QUAR.    

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas moderada, 
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do 
QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações 
desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada 
com os objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de evolução) 
sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelo 
serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação mas não está relacionada com os 
objetivos do QUAR. 

n.a. 

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre recursos 
utilizados pelo serviço (humanos, financeiros, materiais). 

n.a. 

O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na autoavaliação para 
justificar a evolução positiva nos resultados obtidos pelo serviço. 

Sim 
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