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Nota importante: O presente documento visa apoiar a criação dos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) nas 

entidades do Setor Empresarial do Estado que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), devendo ser alterado e 

ajustado localmente às especificidades concretas de cada entidade e de cada CRI. 
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CONTRATO – PROGRAMA _____ 

O presente contrato-programa do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de ______ para o ano de 

____ foi negociado entre o conselho de administração da ______, EPE e o conselho de gestão do CRI, nos 

termos previstos no Artigo 9.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 

71/2018, de 8 de março, ambas relacionadas com o Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 

aprovou o regime jurídico da gestão hospitalar, e de acordo com o processo de contratualização interna em 

vigor nesta entidade. 

Os processos de contratualização interna integram-se numa cultura de gestão moderna, responsável, 

transparente e rigorosa, e permitem promover a responsabilidade e a autonomia das equipas, contribuindo 

assim para aumentar a motivação e o compromisso dos profissionais, para elevar os níveis de 

produtividade e de efetividade dos serviços e para reduzir as ineficiências de gestão.  

A valorização da negociação interna dos objetivos, dos processos e dos resultados, numa lógica de 

melhoria contínua, contribuirá para um fortalecimento do alinhamento com a resposta global do _________, 

EPE e para o reforço da autonomia organizativa e de gestão do CRI.  

Assim entre: 

O Conselho de Administração do ____________________, E.P.E., representado pelo seu Presidente, 

Dr._____________________, 

E 

O Centro de Responsabilidade Integrado _______________ (doravante designado por CRI), 

representado pelo seu Diretor, Dr.ª______________ 

 

É estabelecido o presente contrato-programa que vigorará para o ano ____, nos termos previstos no plano de 

ação do CRI para o triénio _______, o qual se rege pelas cláusulas a seguir definidas. 

Cláusula 1ª 

Objeto 

1. O presente contrato-programa estabelece o plano da prestação de serviços e de cuidados de 

saúde a realizar por parte do CRI ____, assim como as contrapartidas financeiras associadas. 

Cláusula 2ª 

Princípios gerais 

1. O presente contrato-programa é um instrumento de operacionalização do plano de ação do CRI 

aprovado para o triénio _____, e encontra-se em consonância com o plano estratégico e com o 

contrato-programa trienal do _______, EPE. 
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2. O CRI orienta a sua atividade de acordo com a missão prevista no seu regulamento interno e 

com os seguintes princípios orientadores: 

a) Alinhamento com os objetivos gerais do Ministério da Saúde e do ______, EPE, nomeadamente 

no que se relaciona com a resposta às necessidades em saúde dos cidadãos e com o cumprimento 

dos níveis de desempenho assistencial e económico-financeiro contratados. 

b) Autonomia e responsabilidade pela execução do plano de ação aprovado, bem como pela 

prestação dos cuidados de saúde contratados. 

c) Comportamento ético, deontológico e sentido de serviço público, cabendo a cada profissional do 

CRI a salvaguarda da legalidade, do interesse público e da defesa dos direitos dos utentes, agindo 

de acordo com a deontologia e as boas práticas vigentes no setor da saúde. 

d) Cooperação, articulação e solidariedade entre os profissionais que constituem o CRI, assim 

como de cada CRI perante o conselho de administração e demais serviços do _______, EPE. 

e) Promoção do acesso e melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos cuidados de saúde 

prestados, com satisfação dos utentes, criação de valor e obtenção de ganhos em saúde. 

f) Gestão participada, de proximidade, racional, transparente e eficiente dos recursos disponíveis, 

visando a sustentabilidade económico-financeira do CRI, do _______, EPE e de todo o SNS. 

g) Definição de objetivos e metas delineadas em função dos meios existentes e dos resultados a obter, 

promovendo a competição por comparação, capitalizando a experiência e o conhecimento dos profissionais 

e incentivando o desenvolvimento de atitudes pró-ativas e de soluções inovadoras.  

h) Avaliação objetiva, transparente e contratualizada entre as partes, com repercussão no CRI e 

em toda a equipa que o constitui; 

i) Articulação com as entidades do SNS, numa ótica de afiliação e de gestão partilhada dos recursos 

(GPR SNS), visando a obtenção de sinergias e a rentabilização da capacidade instalada no SNS. 

Cláusula 3ª 

Objetivos operacionais 

1. O CRI define objetivos operacionais anuais para a vertente assistencial e económico-financeira, nos 

termos do Anexo I, e respetivos Apêndices ao presente contrato-programa, destacando-se os seguintes 

princípios gerais: 

a) Cumprir a missão e os objetivos assistenciais do CRI, de forma eficiente em termos económicos e 

financeiros, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, com respeito pelos princípios de 

responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, serviço público e satisfação das necessidades em 

saúde dos cidadãos. 
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b) Cumprir os tempos de máximos de resposta garantidos (TMRG) em vigor. 

c) Garantir a utilização racional dos recursos escassos, implementando processos de controlo interno que 

acompanhem a conformidade e os objetivos contratados. 

d) Proceder à gestão dos recursos humanos de forma a alcançar elevados níveis de produtividade. 

e) Incentivar e premiar as boas práticas na utilização de recursos. 

f) Promover a transparência nos processos, nas decisões e nos resultados. 

2. Compete ao conselho de gestão do CRI definir os processos e as políticas internas adequadas ao 

cumprimento dos objetivos de produção assumidos, no respeito pelas melhores práticas de gestão e pelos 

princípios de equidade e de acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde, recebendo do _____, EPE 

os recursos financeiros acordados e a cooperação necessária ao cumprimento da sua missão e dos 

objetivos definidos pelo CRI. 

Cláusula 4ª 

Âmbito das prestações de saúde contratadas 

1. As prestações de saúde contratadas referem-se à atividade assistencial realizada pelo CRI, cuja 

responsabilidade financeira pertence ao SNS, nos termos do Anexo I e respetivos Apêndices, que é 

parte integrante do presente contrato-programa. 

2. O CRI pode ainda realizar outra atividade assistencial, correspondente a proveitos extra contrato-

programa para o ________, EPE, nomeadamente: 

a) Serviços prestados a outras entidades integradas no SNS, no âmbito dos mecanismos de afiliação e de 

GPR SNS. 

b) Serviços prestados a entidades externas ao SNS, nos termos previstos na Portaria n.º 207/2017, de 11 

de julho, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro, que aprova os Regulamentos e as Tabelas 

de Preços das Instituições e Serviços Integrados no SNS e que define os preços e as condições em que se 

pode efetuar a remuneração da produção adicional realizada pelas equipas. 

Cláusula 3ª 

Acesso às prestações de saúde 

1. O CRI garante a universalidade de acesso às prestações de saúde a todos os beneficiários do SNS, 

ou a outros cidadãos em que a responsabilidade financeira pelas prestações de cuidados tenha de ser 

assegurada pelo SNS, nos exatos termos que obrigam o _________, EPE. 
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2. O acesso às prestações de saúde respeita o princípio da igualdade, devendo os utentes ser 

atendidos de acordo com critérios de prioridade clínica e de antiguidade da inscrição para a realização 

da atividade assistencial que responda às suas necessidades em saúde. 

Cláusula 4ª 

Identificação dos utentes e dos terceiros pagadores 

O CRI está obrigado a seguir as práticas em vigor no _______________, EPE no que se relaciona com a 

identificação de todos os utentes a quem tenha prestado cuidados de saúde, assim como da entidade 

responsável pelo pagamento dos serviços prestados a cada utente, designadamente, os terceiros legal ou 

contratualmente responsáveis, em todas as situações suscetíveis de responsabilidade. 

Cláusula 7ª 

Governação clínica 

1. Ao CRI, conjuntamente com os restantes serviços que integram o ______, EPE, compete atingir os 

seguintes objetivos na área da governação clínica: 

a) Centrar a prestação de cuidados de saúde no utente, de forma transparente e responsável, procurando 

a partilha da decisão clínica entre prestador-utente. 

b) Prestar os cuidados de saúde com base em protocolos e recomendações clínicas orientadas para a 

maximização da qualidade dos cuidados e para a satisfação dos utentes, nomeadamente os 

identificados no Anexo II, que é parte integrante do presente contrato-programa.  

c) Garantir a prestação de cuidados de qualidade por parte dos profissionais. 

d) Assegurar que a prestação de cuidados considera aspetos de eficácia, eficiência e segurança, refletindo 

a maximização de recursos, a criação de valor e a obtenção de ganhos em saúde para os utentes. 

e) Realizar atividades de auditoria clínica através da revisão sistemática dos cuidados prestados. 

f) Desenvolver atividades de avaliação e gestão de risco de forma a diminuir a probabilidade de eventos 

adversos ou desfavoráveis para os utentes, para os profissionais de saúde e para a organização. 

g) Promover a transmissão de informação clínica, favorecendo a qualidade e a continuidade de cuidados. 

Cláusula 8ª 

Gestão partilhada de recursos no SNS 

1. O CRI compromete-se a: 

a) Rentabilizar os equipamentos e os recursos humanos que lhe estão afetos. 
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b) Fomentar a GPR SNS, maximizando a capacidade instalada, aumentando a qualidade e a eficiência do 

desempenho e respondendo às necessidades de outros serviços do ______, EPE onde se integra, ou de 

outras instituições do SNS, nomeadamente hospitais, unidades locais de saúde (ULS) ou agrupamentos de 

centros de saúde (ACES), nas áreas em que tenha capacidade interna disponível. 

2. Para efeitos do referido no número anterior, o CRI compromete-se a disponibilizar na Plataforma GPR 

SNS a informação sobre a capacidade interna disponível para responder a outros serviços ou instituições 

do SNS, assim como a consultar esta Plataforma GPR SNS antes de propor ao conselho de administração 

do ______, EPE o recurso a outros serviços ou entidades externas para a realização de atividades que não 

estejam asseguradas por recursos internos do CRI. 

Cláusula 9ª 

Sistema integrado de gestão do acesso 

O CRI compromete-se a colaborar com o conselho de administração do _______________, EPE para 

assegurar o cumprimento dos TMRG em vigor, gerindo através do Sistema Integrado de Gestão do 

Acesso (SIGA) as listas de inscritos e o cumprimento dos tempos de resposta clinicamente aceitáveis. 

Cláusula 10ª 

Financiamento 

O CRI é financiado nos termos do Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, assim 

como das regras definidas anualmente nos Termos de Referência para a contratualização de cuidados 

de saúde no SNS, em função dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por referência a 

produção contratada que consta do Anexo I e respetivos Apêndices, que faz parte deste contrato. 

Cláusula 12ª 

Recursos humanos 

1. O CRI deve dispor de recursos humanos suficientes e dotados de formação adequada para 

exercer, de forma contínua, as atividades objeto do presente contrato-programa. 

2. O CRI obriga-se a realizar a gestão interna de recursos tendo como objetivo atingir elevados 

níveis de produtividade, por grupo profissional.  

3. A forma de prestação do trabalho dos elementos da equipa multidisciplinar no ano ___ é a que 

consta do Anexo III a este contrato-programa, e está em linha com o definido no Artigo 11.º do 

regulamento interno do CRI. 

4. Os profissionais que integram o CRI acedem a um sistema de incentivos para a realização de 

atividade adicional, baseado em critérios de retribuição pelo desempenho, nos termos previstos na 

Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro, que 
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aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no SNS e 

que define os preços e as condições para a remuneração da produção adicional às equipas. 

Cláusula 13ª 

Instalações 

1. Compete ao _______, EPE e ao CRI assegurar a gestão e manutenção das instalações afetas 

ao CRI, tendo em vista: 

a) Garantir a integridade e a operacionalidade das instalações; 

b) Eliminar o risco de falhas que ponham em causa a segurança dos utentes e dos profissionais; 

c) Desenvolver, em condições normais, a atividade de prestação de cuidados de saúde. 

2. Compete ainda ao CRI contribuir para a qualificação dos espaços de atendimento, tendo em 

conta as seguintes dimensões: 

a) Espaço físico – assegurar condições adequadas de atendimento; 

b) Espaço relacional – desenvolver programas de qualificação dos componentes e da arquitetura 

do espaço relacional, bem como de qualificação do atendimento; 

c) Espaço informativo e de promoção de literacia – promover estratégias comunicacionais e 

conteúdos que assegurem a qualidade comunicacional; 

Cláusula 14ª 

Equipamentos, sistemas médicos e tecnologias de informação e comunicação 

a) O _______, EPE e o CRI asseguram a disponibilidade dos equipamentos e sistemas médicos 

suficientes, adequados e em boas condições de utilização para dar cumprimento à produção 

contratada e aos parâmetros de qualidade exigidos. 

b) O _______, EPE e o CRI asseguram ainda a disponibilidade das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) necessárias ao desenvolvimento das suas atividades assistenciais e de gestão. 

1. O _______, EPE e o CRI estabelecem um plano de renovação e manutenção, preventiva e 

corretiva, de todos os equipamentos e sistemas médicos afetos ao CRI, assim como dos sistemas e 

tecnologias de informação e comunicação. 

Cláusula 15ª 

Plano de Investimentos 

1. O CRI compromete-se a planear os investimentos em função das necessidades para a prestação dos 

cuidados de saúde contratados, considerando as disponibilidades financeiras do _______, EPE. 
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2. O investimento a realizar estará vinculado ao Plano de Investimentos constante do Anexo IV. 

3. O CRI apenas pode submeter, ao conselho de administração do _______, EPE, pedidos de 

autorização de investimento não inscritos no Plano de Investimentos em situações excecionais, que 

resultem de circunstâncias não previstas e que visem responder a carência(s) que coloque(m) em risco a 

segurança de utentes e/ou profissionais. 

Cláusula 16ª 

Qualidade dos serviços 

O CRI compromete-se a assegurar os parâmetros de qualidade mais adequados para a prestação de 

cuidados de saúde, quer no que respeita aos meios e processos utilizados, quer no que respeita aos 

objetivos e resultados constantes do presente contrato-programa. 

Cláusula 17ª 

Ensino, formação e investigação 

1. O CRI compromete-se a promover o ensino pré e pós-graduado, designadamente no domínio da gestão 

clínica e segurança do utente, tendo em consideração a melhoria contínua da resposta às necessidades 

em saúde dos cidadãos. 

2. O CRI compromete-se a desenvolver atividades de formação e de investigação com o objetivo de 

aperfeiçoar as capacidades dos profissionais de saúde e de melhorar cuidados prestados, nos termos 

previstos no Plano de Formação e Investigação que consta do Anexo V. 

Cláusula 18ª 

Acompanhamento da execução do contrato-programa e obrigações de reporte 

1. O CRI analisa criteriosamente as variações do seu desempenho efetivo, face ao período homólogo e 

face ao contratado, apurando as causas dessas variações e adotando os planos de melhoria, preventivos 

e/ou corretivos, sempre que se mostre necessário, de forma a alcançar o desempenho esperado. 

2. O CRI efetua a monitorização das obrigações definidas no presente contrato-programa, instituindo os 

procedimentos necessários ao processo de autoavaliação e de reporte de informação ao conselho de 

administração do ______, EPE, de acordo com o Plano de Acompanhamento definido entre as partes.  

3. O CRI obriga-se ainda a elaborar um relatório analítico mensal de atividade, reportado ao mês 

anterior, que será enviado ao conselho de administração da ______, EPE. 

4. O CRI segue as orientações de reporte e de acompanhamento emanadas pelas entidades com 

responsabilidades de gestão ou de tutela referentes às várias áreas do desempenho que são consideradas 

no plano de ação e no presente contrato-programa. 
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Cláusula 19ª 

Avaliação de desempenho 

1. O CRI compromete-se a cumprir as metas estipuladas para os objetivos contantes no Anexo I e 

respetivos Apêndices, que é parte integrante deste contrato-programa, destinadas a aumentar a 

adequação na utilização dos recursos e a promover o acesso, a qualidade e a eficiência. 

2. O cumprimento das metas referidas no número anterior é objeto de avaliação, através da aplicação de 

uma metodologia de avaliação de desempenho global (Índice de Desempenho Global), definida pelas 

partes nos termos apresentados no Anexo I e respetivos Apêndices. 

Cláusula 20ª 

Plano de comunicação  

O CRI compromete-se implementar um plano de comunicação, que envolva e mobilize os profissionais e 

que assegure o alinhamento estratégico do CRI com os restantes serviços que compõem o ______, EPE. 

Cláusula 21ª 

Alteração das circunstâncias 

Em caso de desatualização dos objetivos e das metas definidas no presente contrato-programa pela alteração 

anormal e imprevisível de circunstâncias que determinaram os termos do mesmo, ou pelas consequências 

derivadas daquela alteração, as partes contratantes assumem o compromisso de rever os referidos termos. 

Cláusula 22ª 

Produção de efeitos 

O presente contrato-programa produz efeitos entre ____ e ____. 

 

Celebrado aos […] dias do mês de […………], de _____ 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE 

Presidente do Conselho de Administração do ___________________, E.P.E. 
 

 

SEGUNDO OUTORGANTE 

Diretor do Centro de Responsabilidade Integrado _________ 
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Anexo I 

Cláusula 1ª 

Produção contratada 

1. O CRI obriga-se a assegurar a atividade assistencial correspondente às prestações de saúde que 

constam do Apêndice I. 

2. A relação entre a produção base e a produção adicional negociada entre o conselho de administração 

do _____, EPE e o conselho de gestão do CRI visa maximizar a capacidade instalada no CRI e o pleno 

aproveitamento dos custos fixos, bem como os compromissos de garantia do acesso aos cuidados de 

saúde, resultando na distribuição prevista no Apêndice II. 

Cláusula 2ª 

Remuneração pela produção realizada  

1. Como contrapartida pela produção realizada, o CRI gerará rendimentos máximos no montante de € [...] 

no ano de ____, aos quais poderão acrescer os rendimentos resultantes da atividade assistencial realizada 

pelo CRI para outras entidades externas ao _____, EPE, integradas ou não no SNS. 

2. As atividades do CRI são valorizadas em função dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por 

base os preços constantes do Apêndice I. 

Cláusula 3ª 

Sistema de incentivos institucionais 

1. É instituído um regime de incentivos institucionais para o CRI, no valor máximo de ______€ 

correspondente a __% do valor do presente contrato-programa. 

2. O valor dos incentivos institucionais é apurado em função do cumprimento dos objetivos de acesso, de 

qualidade e de eficiência identificados no Apêndice III. 

3. Os incentivos institucionais traduzem-se, nomeadamente, no acesso a informação técnica, na 

participação em conferências, simpósios, colóquios, cursos de formação e seminários sobre matérias 

referentes às atividades previstas no plano de ação do CRI, desde que inseridos no plano de formação 

e investigação, na manutenção e aquisição de equipamentos e de sistemas médicos ou de informação 

e comunicação, na melhoria das amenidades de exercício de funções da equipa multiprofissional, no 

acolhimento dos utentes e no desenvolvimento de processos de melhoria da qualidade e acreditação. 

Cláusula 4ª 

Sistema de incentivos financeiros 

1. É instituído um modelo de incentivos financeiros aplicável aos profissionais do CRI, o qual tem por base 

a atividade adicional realizada nos termos previstos no anexo II da Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, 
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alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro, que aprova os Regulamentos e as Tabelas de 

Preços das Instituições e Serviços Integrados no SNS. 

2. Os incentivos financeiros a atribuir aos profissionais do CRI correspondem às áreas de atividade que 

são abrangidas pelo pagamento da atividade adicional referida no número anterior, correspondendo às 

linhas de atividade e aos valores percentuais identificados no Apêndice II. 

3. O pagamento da atividade adicional implica o cumprimento dos níveis de produção base contratados 

com o CRI.  

Cláusula 5ª 

Medidas e parâmetros de avaliação 

1. O CRI deve implementar todas as medidas que permitam o cumprimento do plano de ação trienal 

contratado com o ____, EPE, assim como do presente contrato-programa. 

2. Os parâmetros de avaliação dos incentivos institucionais são os que constam do Apêndice III. 

3. Os parâmetros de avaliação dos incentivos financeiros são os que constam do Apêndice II 

Cláusula 6ª 

Orçamento Económico e de investimentos 

1. O conselho de administração do ____, EPE e o conselho de gestão do CRI estabelecem o orçamento 

económico anual do CRI, nos termos do Apêndice IV, o qual cumpre os princípios da autonomia, da 

responsabilidade e do rigor da gestão financeira em vigor nas Entidades do Setor Empresarial do Estado.  

2. A execução do orçamento económico referido no número anterior é acompanhada pelo conselho de 

administração do ____, EPE e pelo conselho de gestão do CRI, analisando mensalmente e de forma 

criteriosa as variações das principais rubricas (face ao período homólogo e face ao orçamentado), 

identificando as causas dessas variações e adotando as medidas preventivas ou corretivas que contribuam 

para um efetivo cumprimento dos objetivos negociados. 

3. O conselho de administração do ____, EPE e o conselho de gestão do CRI estabelecem o orçamento de 

investimentos anual do CRI, o qual é integrado no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) que a EPE 

submete anualmente à tutela conjunta dos Ministérios da Saúde e das Finanças, nos termos da legislação 

que enquadra o funcionamento do Setor Empresarial do Estado. 

Cláusula 9ª 

Fundo de Maneio 

1. O conselho de administração do ____, EPE atribui ao CRI um fundo de maneio que ascende a ____ €, 

destinado a permitir a realização de pagamentos de baixo valor, urgentes, imprevisíveis e inadiáveis. 

2. As despesas assumidas pelo CRI na sequência da aplicação do fundo de maneio não dispensa o 

cumprimento das regras da contratação pública aplicáveis ao _____, EPE. 
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Anexo I - Apêndice I 

Atividade assistencial contratada 

Linha de atividade 
Preço 

Unitário (€) 
Quantidade Valor (€) 

Linha de atividade 1: 
   

 
   

 
   

 
   

Linha de atividade 2: 
   

    

    

    

Linha de atividade 3: 
   

 
   

    

 
   

Linha de atividade (…): 
   

 
   

 
   

    

Incentivos institucionais 
  

Valor Total do contrato-programa do CRI 
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Anexo I - Apêndice II 

Indicação da produção base e adicional contratada 

 (conforme alínea d) do Artigo 9.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 

de setembro) 

 

 

1. Inclui a relação entre a atividade base e adicional contratada com o CRI. 

2. Considera ainda a identificação das áreas de atividade abrangidas pelo pagamento da atividade 

adicional, por linha de atividade, bem como os valores percentuais a atribuir às equipas. 
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Anexo I - Apêndice III 

Incentivos Institucionais 

           

Objetivos 

Peso 

relativo do 

indicador 

Meta 
Valor 

realizado 

Grau de 

cumprimento 

da meta 

Grau de 

cumprimento 

ajustado ao peso 

do indicador 

Índice de 

desempenho 

A. Acesso   
 

       

       

       

B. Qualidade   

 

       

       

       

C. Eficiência    
 

       

       

       

Índice de Desempenho Global  

 

 

1. Inclui as regras e os critérios definidos para ao Índice de Desempenho Global que permite avaliar a 

atribuição dos Incentivos Institucionais. 
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Anexo I - Apêndice IV 

Demonstração Previsional de Resultados 

 
Valor Estimado 

ano n-1 

Valor Contratualizado 

Ano n 
% Var 2016 

       

       

       

       

TOTAL GERAL    
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Anexo II 

Listagem dos principais protocolos e recomendações clínicas consideradas no âmbito das 

prestações de saúde contratadas com o CRI 

(conforme alínea b) do Artigo 9.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º Portaria n.º 

254/2018, de 7 de setembro) 
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Anexo III 

Mapa de recursos humanos e formas de prestação de trabalho no CRI 

(conforme Artigo 11.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de 

setembro) 

 

1. Identifica-se o mapa de pessoal existente e necessário à atividade a realizar pelo CRI no ano, bem 

como à identificação nominal dos RH que constituem a equipa multidisciplinar. 

2. Incluem-se ainda todas as matérias referidas no n.º 3 da Artigo 11.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de 

outubro, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro 
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Anexo IV 

Plano de Investimentos 

(conforme alínea f) do Artigo 9.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 

de setembro) 
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Anexo V 

Plano de Formação e Investigação 

(conforme alínea f) do Artigo 9.º da Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 254/2018, de 7 

de setembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


