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1. Nota Introdutória 

 

 

O Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (adiante 

designado de Centro) estabelece na alínea b) do n.º 6 da Cláusula 53.ª Avaliação de 

Desempenho da Entidade Gestora, que compete à Entidade Pública Contratante, a 

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. por delegação de competências do 

Ministro do Saúde, elaborar “um relatório de avaliação global anual, que constituirá o 

instrumento formal de avaliação do desempenho da Entidade Gestora”. No âmbito das 

competências que lhe foram atribuídas pelo Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P., no 

que respeita ao acompanhamento operacional da execução do Contrato de Gestão do 

Centro, é da responsabilidade do Departamento de Contratualização a elaboração do 

presente relatório. 

 
O ano de 2010 fica marcado pela auditoria de resultados efectuada pelo Tribunal de Contas 

a esta Parceria Público-Privada, destacando-se nas conclusões apresentadas no relatório 

final que “o Contrato de Gestão do CMRSul revela-se um instrumento que contribui para a 

eficiência, eficácia e qualidade da prestação de cuidados de medicina física e de reabilitação 

pelo CMRSul, não só devido à exigência que coloca na avaliação de desempenho e nos 

mecanismos de remuneração, mas também porque as partes procuram cumpri-lo”. Quanto ao 

trabalho realizado pelo Departamento de Contratualização no acompanhamento do 

Contrato de Gestão do Centro, refere o relatório do Tribunal de Contas que “os 

procedimentos de controlo executados pelo Departamento de Contratualização são 

sistemáticos, efectivos e fiáveis, garantindo que os pagamentos realizados correspondem à 

quantidade dos serviços prestados pela Entidade Gestora”, acrescentando ainda que “o 

Contrato de Gestão do CMR é controlável e controlado efectivamente”. 

 
O Centro entrou em funcionamento em Abril de 2007 (menos de 6 meses após a produção 

de efeitos do Contrato de Gestão, em 26 de Outubro de 2006), pelo que no ano de 2010 

atingiu-se a metade da duração contratualmente prevista para a sua execução (7 anos), 

sendo que no final do corrente ano as Partes podem, caso assim o entendam, iniciar 

negociações tendentes à eventual renovação do Contrato de Gestão do Centro.  

 
Deste modo, o Departamento de Contratualização apresenta neste relatório a avaliação 

global do desempenho da Entidade Gestora do Centro relativa ao ano de 2010, nos termos 
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definidos no Contrato de Gestão do Centro, organizando para o efeito a informação nas 

seguintes áreas de análise: 

 
 Recursos humanos afectos ao Centro, através da análise do cumprimento das 

obrigações contratuais existentes nesta área; 

 
 A efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro, através da 

caracterização dos utentes referenciados, bem como das principais entidades 

referenciadoras; 

 
 A execução da Produção Prevista para o ano de 2010 nas duas linhas de actividade 

(internamento e ambulatório), mediante a análise das principais variáveis de 

produção e respectiva comparação homóloga com os anos anteriores; 

 
 A remuneração da Entidade Gestora do Centro, resultante da conclusão do 

pagamento de reconciliação relativo ao ano de 2010, bem como da respectiva 

situação económico-financeira; 

 
 A avaliação global do desempenho da Entidade Gestora do Centro, como resultado 

quer da monitorização e avaliação dos parâmetros de desempenho constantes no 

Anexo XVI. Sistema de monitorização e avaliação de desempenho ao Contrato de 

Gestão do Centro (parâmetros de desempenho de serviço e parâmetros de 

desempenho de resultado), quer dos resultados obtidos nos inquéritos de 

satisfação dos utentes. 

 
A informação utilizada no presente relatório tem como única fonte a Entidade Gestora do 

Centro, designadamente, o Sistema de Informação e Avaliação de Desempenho (SIAD), os 

resultados dos inquéritos de satisfação dos utentes elaborados pela CARF/USPEQ, a 

informação financeira existente no SAP Business One, os relatórios e contas dos anos de 

2007 a 2010, bem como os relatórios de actividades apresentados pela Entidade Gestora do 

Centro. 

 
Faro, 27 de Julho de 2011. 

 
O Director do Departamento de Contratualização 
 
José Carlos Capucho Queimado 

 
A Técnica Superior do Departamento de Contratualização 
 
Suzel Faustino Santos 
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2. Síntese conclusiva  

 

 
Do presente relatório, cuja elaboração tem como principal objectivo cumprir o disposto no 

Contrato de Gestão do Centro quanto à avaliação do desempenho da Entidade Gestora do 

Centro relativa ao ano de 2010, o Departamento de Contratualização destaca as seguintes 

conclusões, por área de análise: 

 
 
A. Recursos Humanos: em 31/12/2010 o Centro contava com um total de 156 

colaboradores, 139 dos quais integravam o quadro de pessoal permanente – o número 

total de colaboradores excedia o valor de referência incluído no Contrato de Gestão do 

Centro (116), em particular, nos grupos profissionais de enfermagem, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (grupos profissionais onde se verifica a maior rotação de 

pessoal) e técnicos superiores de saúde. No ano de 2010 o Departamento de 

Contratualização realizou uma acção inspectiva no Centro na área dos recursos 

humanos, tendo concluído que a Entidade Gestora do Centro cumpre, de uma forma 

geral, as disposições contratuais relativas ao recrutamento, formação, avaliação do 

desempenho e satisfação dos profissionais.  

 
B. Efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro: 

 
i. Foram realizadas 746 primeiras consultas de avaliação, um valor ligeiramente 

inferior ao registado em 2009 (-1%), o que parece indicar uma certa estabilização da 

procura emanada pelas principais entidades referenciadoras de utentes para o 

Centro – este nível de referenciação, se realizada nos termos clinicamente 

adequados, era suficiente para garantir o cumprimento da Produção Prevista 

contratada entre as Partes para o ano de 2010;  

 
ii. O perfil médio dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação no 

Centro apresenta características semelhantes às observadas em anos anteriores: 

maioritariamente homens (60% do total), referenciados pelo Hospital de Faro e/ou 

pela ARS do Algarve (76% do total), com patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais 

(53% do total), residentes na área de influência directa do Centro (89% do total), em 

particular nos concelhos geograficamente limítrofes ao Centro, e com idades ≥50 

anos (73% do total); 
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iii. A taxa de admissão dos utentes referenciados para o Centro a um programa de 

reabilitação foi de 70 % (61% em 2008 e 55% em 2009), observando-se face a 2009 

uma melhoria significativa deste indicador em todas as principais entidades 

referenciadores do SNS com as quais a Entidade Gestora do Centro estabeleceu 

protocolos de referenciação de utentes, bem como em todas as patologias – 

excluindo as não admissões ao Centro por motivos não imputáveis à Entidade 

Gestora do Centro ou às entidades referenciadoras, a taxa de admissão sobre para 

77% em 2010; 

 
iv. O tempo médio de espera para realização da primeira consulta de avaliação 

efectivamente observado em 2010 foi de 15 dias, registando uma descida 

importante face aos valores registados nos anos anteriores (22 dias em 2008 e 25 

dias em 2009). 

 
C.  Execução da Produção Prevista contratada entre as Partes para o ano de 2010: 

 
i. No ambulatório, 98% de execução das consultas externas previstas (2.452 consultas 

externas realizadas face a 2.500 previstas) e 99% de execução do número de 

sessões de hospital de dia previstas (10.411 sessões de hospital de dia realizadas 

face a 10.500 previstas). Não obstante o bom nível de execução evidenciado pelas 

duas principais variáveis de actividade do ambulatório (consultas externas e sessões 

de hospital de dia), os valores registados nos ratios do número médio de sessões de 

hospital de dia por consulta externa, por patologia continuaram a ficar muito abaixo 

dos respectivos valores de referência acordados pelas Partes em sede de 

determinação da Produção Prevista; 

 
ii. No internamento, 98% de execução dos dias de internamento previstos (17.306 dias 

de internamento realizados face a 17.739 previstos) e 108% dos episódios de 

internamento previstos (393 realizados face a 364 previstos). Este nível de 

actividade em internamento permitiu atingir uma taxa de ocupação de 87% da 

capacidade instalada em camas (54 camas), ligeiramente abaixo do valor previsto 

para 2009 (90%). A demora média geral registada em 2010 foi de 44 dias por 

episódio de internamento (49 dias previstos); 

 
iii. Em suma, verificou-se um bom nível de ajustamento entre a produção realizada e a 

Produção Prevista nas duas linhas de produção, sendo que a produção 

efectivamente realizada pelo Centro em 2010 traduziu-se, face ao ano de 2009, em 
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mais utentes com acesso às prestações de saúde oferecidas pelo Centro, visível na 

variação homóloga das principais variáveis que medem a actividade realizada em 

ambulatório e em internamento: +9% no total de consultas externas; +4% no número 

de sessões de hospital de dia; +9% no número de episódios de internamento; +6% no 

total de dias de internamento; uma subida na taxa de ocupação da lotação 

praticada em internamento (de 83% em 2009 para 87% em 2010) e, 

consequentemente, um aumento do número de doentes saídos por cama (6,7 em 

2009 e 7,3 em 2010). 

 
D. Remuneração da Entidade Gestora do Centro em 2010: 

 
i. Na sequência da conclusão do processo inerente ao pagamento de reconciliação do 

ano de 2010 foram apurados os montantes da remuneração base anual da Entidade 

Gestora do Centro (7.246.508,70€), bem como da Parcela a Cargo do SNS 

(6.699.047,99€). Considerando o montante pago durante o ano pela ARS do 

Algarve, I.P. à Entidade Gestora do Centro a título de adiantamentos mensais por 

conta (6.121.911.12€), foi apurado o montante de 577.136,87€ a favor da Entidade 

Gestora do Centro – este montante foi pago pela ARS do Algarve, I.P. dentro do 

prazo estipulado pelo Contrato de Gestão do Centro para o efeito (30 de Junho de 

2010); 

 
ii. Entre 2007 e 2010, a remuneração base anual da Entidade Gestora do Centro tem 

apresentado sempre acréscimos anuais homólogos (186% em 2008, 17% em 2009 e 

4% em 2010), totalizando um montante global de 21.889.917,05€. Quanto à parcela a 

cargo do SNS, entre 2007 e 2010, a execução do contrato de Gestão do Centro 

representou um encargo total para o SNS de 18.909.444,25€, tendo-se igualmente 

verificado um crescimento anual homólogo dos encargos (188% em 2008, 13% em 

2009 e 20% em 2010) – o aumento dos encargos do SNS observados em 2010 está 

relacionado com a implementação da Circular Normativa n.º 1, de 26/01/2010 da 

ACSS, I.P. relativa à facturação aos subsistemas por parte dos estabelecimentos do 

SNS; 

 
iii. A Entidade Gestora do Centro apresentou, pelo segundo ano consecutivo, 

resultados operacionais e resultados líquidos positivos, respectivamente de 

157.802€ e 24.370€. No entanto, desde a sua constituição em 2006 até final do ano 

de 2010, a Entidade Gestora do Centro regista resultados operacionais acumulados 

de -1.546.660,21€ e resultados líquidos negativos acumulados de -813.196€; 
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iv. Com excepção do ano de constituição (2006), a Entidade Gestora do Centro tem 

registado sempre uma situação patrimonial negativa, agravada no exercício do ano 

de 2010 (-889.327€) pela introdução das novas normas do SNC – desde o exercício 

de 2007 que se mantém a situação prevista no n.º 2 do artigo 35.º do Código das 

Sociedades Comerciais. A Entidade Gestora do Centro no relatório de gestão e 

contas do ano de 2010 informa o accionista da situação patrimonial negativa, 

propondo-lhe o reforço dos capitais próprios num montante de 500.000€ os quais 

em conjunto com os resultados líquidos positivos previstos para o exercício de 2011 

permitirão, na óptica da Entidade Gestora do Centro, ultrapassar esta situação até 

final do exercício de 2011 – face à situação económico-financeira da Entidade 

Gestora do Centro, e com o intuito de se garantir o equilíbrio e a sustentabilidade da 

Entidade, recomenda-se que o reforço do capital social seja realizado até final do 

presente ano. 

 
E. Avaliação global do desempenho da Entidade Gestora do Centro em 2010: 

 
i. Resultados: a Entidade Gestora do Centro não registou qualquer ponto de 

penalização associado a falhas de desempenho de resultados, o que se traduz numa 

avaliação de Muito Bom; 

 
ii. Serviço: a Entidade Gestora do Centro não registou qualquer ponto de penalização 

associado a falhas de desempenho de serviço, o que se traduz também numa 

avaliação de Muito Bom; 

 
iii. Satisfação: de acordo com os resultados obtidos nos inquéritos de satisfação dos 

utentes verificou-se um nível de satisfação global de 93% (85% em 2008 e 88% em 

2009), a que corresponde uma avaliação de Muito bom; 

 
iv. O desempenho global da Entidade Gestora do Centro em 2010 foi muito bom, isto 

é, obteve menos de 80 pontos de penalização e índices de satisfação dos utentes 

superiores a 90%, o que representa o melhor resultado nos três anos em que foi 

efectuado esta avaliação. Saliente-se, ainda, que o desempenho de muito bom foi 

atingido nas três áreas objecto de avaliação, destacando-se também o facto de, 

pela primeira vez, não se ter registado qualquer ponto de penalização associado a 

falhas de desempenho de serviço e de resultados.  
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3. Recursos Humanos 

 

 
O Contrato de Gestão do Centro integra um conjunto de disposições contratuais na área 

dos recursos humanos, as quais abrangem aspectos como o recrutamento, a formação, a 

avaliação do desempenho e da satisfação dos profissionais, bem como a definição de 

valores de referência no que respeita ao número de colaboradores por grupo profissional. 

Deste modo, os Quadros I e II do Anexo XII. Recursos Humanos estabelecem os valores de 

referência a observar pela Entidade Gestora do Centro durante a vigência do contrato, 

quanto aos recursos humanos considerados adequados para garantir as prestações de 

serviços de saúde incluídas no perfil assistencial do Centro. Ainda neste âmbito, o Anexo III. 

Perfil Assistencial ao Contrato de Gestão do Centro inclui também algumas referências 

relacionadas com recursos humanos, designadamente, quanto à necessidade do Centro 

dispor de apoio clínico semanal em algumas especialidades médicas (neurologia, 

psiquiatria, e urologia), bem como de psicologia clínica. 

 
Em 31 de Dezembro de 2010 o Centro contava com um total de 156 colaboradores, com a 

seguinte distribuição por grupo profissional e tipo de vínculo: 

 
Quadro 1. CMFRS – Recursos humanos, por grupo profissional e tipo de vínculo (31/12/2010) 

Pessoal Dirigente 2 0 2 0 0 2 2

Pessoal Médico 6 0 6 11 0 17 7

Pessoal Enfermagem 21 14 35 4 0 39 28

Técnicos Superiores de Saúde 7 0 7 0 1 8

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 32 7 39 1 0 40 30

Auxiliares de Acção Médica 35 3 38 0 0 38 33

Outros Técnicos Superiores 4 0 4 0 0 4 3

Apoio Administrativo e de Gestão 9 0 9 0 0 9 13

Total 115 24 139 16 1 156 116

CTST - Contrato de Trabalho Sem Termo; CTTC - Contrato de Trabalho a Termo Certo; CPS - Contrato de Prestação de Serviços

Grupos Profissionais

Recursos Humanos por tipo de vínculo
Quadro de 

ReferênciaCTST CTTC Sub-total CPS Outros Total

 

 
Ultrapassadas as dificuldades sentidas pela Entidade Gestora do Centro em 2007 e 2008 

para constituir um grupo estável de colaboradores, sobretudo ao nível do pessoal médico, 

as quais contribuíram também de forma significativa para uma execução menos conseguida 

da Produção Prevista nesse período, verifica-se que no final do ano de 2010 o Centro 

dispunha de um número total de colaboradores (156) superior ao valor de referência 

contratualmente previsto (116). A este propósito, realçam-se os seguintes aspectos: 
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 139 dos 156 colaboradores fazem parte do quadro de pessoal permanente do 

Centro (89,1% do total) – destes, 115 têm um contrato de trabalho sem termo 

(efectivos) e 24 têm um contrato de trabalho a termo certo; 

 
 Por grupo profissional, constata-se que é no pessoal de enfermagem que se verifica 

um maior número (absoluto e relativo) de colaboradores a contrato de trabalho a 

termo certo (40% do total do pessoal do quadro) – de acordo com informação 

prestada pela Entidade Gestora do Centro em sede de acção inspectiva levada a 

cabo pelo Departamento de Contratualização, este grupo profissional tem-se 

revelado o mais difícil de estabilizar, contribuindo para o efeito a conjugação de 

alguns factores como o local de origem de alguns destes enfermeiros (Norte e 

Centro de Portugal), bem como a opção destes profissionais por oportunidades de 

emprego em unidades de saúde hospitalares que permitem uma prática profissional 

mais diversificada que a oferecida pelo Centro; 

 
 O pessoal médico que integra o quadro de pessoal do Centro inclui 5 especialistas 

em medicina física e de reabilitação e 1 especialista em medicina interna. Tendo em 

conta os horários semanais contratados (um total de 235 horas semanais), o Centro 

dispõe actualmente de 5,9 médicos no quadro, considerando-se como referência 

um horário semanal de 40 horas. No entanto, esta diferença face ao valor de 

referência (7) é inferior aos 25% previstos no n.º 3 da Cláusula 27.ª Pessoal do 

Contrato de Gestão, pelo que dispensa autorização da ARS do Algarve, I.P. Refira-se 

que o Centro dispõe de consultores médicos que dão apoio semanal nas áreas da 

urologia, neurologia e psiquiatria, dando assim cumprimento ao estabelecido nos 

números 2. e 3. do Anexo III. Perfil Assistencial ao Contrato de Gestão do Centro; 

 
 Relativamente ao quadro de referência de recursos humanos estabelecido no 

Contrato de Gestão do Centro, constata-se que o Centro dispõe de mais 

colaboradores que o previsto nos grupos profissionais de enfermagem, técnicos 

superiores de saúde e técnicos de diagnóstico e terapêutica. De acordo com 

informação prestada pela Entidade Gestora do Centro, e tendo em conta o modelo 

clínico de reabilitação adoptado pelo Centro, os valores de referência previstos para 

estes grupos profissionais são insuficientes para garantir a constituição de equipas 

que garantam, de forma regular e contínua, a prestação com qualidade dos 

cuidados de saúde objecto do Contrato do Gestão. 
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No ano de 2010, o Departamento de Contratualização realizou uma acção inspectiva no 

Centro na área dos recursos humanos, com o intuito de verificar o cumprimento, por parte 

da Entidade Gestora do Centro, das respectivas disposições contratuais, designadamente: 

 
 Dispor de pessoal em número suficiente e dotado de formação adequada para 

exercer, de forma contínua e pontual, as actividades objecto do Contrato de Gestão 

do Centro; 

 
 Contratar pessoal com as habilitações técnicas e profissionais exigidas para exercer 

as funções próprias da execução do objecto do Contrato de Gestão do Centro. No 

caso da subcontratação da actividade de urgência interna, prevista no n.º 2 da 

Cláusula 8.ª Subcontratação de terceiros do Contrato de Gestão do Centro, a 

Entidade Gestora do Centro deve enviar à ARS do Algarve uma relação do pessoal 

médico a exercer funções na urgência acompanhada das respectivas sínteses 

curriculares, bem como comunicar à ARS do Algarve qualquer alteração àquela 

relação de pessoal; 

 
 Definir os procedimentos de avaliação de desempenho e de atribuição de incentivos 

ao pessoal e apresentá-los anualmente à ARS do Algarve, até 31 de Dezembro do 

ano anterior a que respeitam; 

 
 Garantir a actualização anual do plano de formação contínua do pessoal em função 

do diagnóstico das necessidades de formação decorrentes do processo de 

monitorização e avaliação de desempenho, dando conhecimento dessas 

actualizações à ARS do Algarve; 

 
 Realizar os processos de recrutamento de todos os recursos humanos nos termos 

previstos contratualmente; 

 
 Realizar, anualmente, o inquérito de satisfação dos profissionais nos termos 

previstos na Cláusula 36.ª Inquéritos de satisfação dos utentes e profissionais do 

Contrato de Gestão do Centro. 

 
 

Como resultado da acção inspectiva, o Departamento de Contratualização registou as 

seguintes conclusões: 
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1. A Entidade Gestora do Centro cumpre, de uma forma geral, as obrigações contratuais 

na área dos recursos humanos, evidenciando igualmente uma adequada organização 

da informação e dos processos individuais dos colaboradores. 

 
2. A Entidade Gestora do Centro tem um quadro de pessoal que cumpre os valores de 

referência definidos contratualmente para o quadro de pessoal, excedendo mesmo 

esses valores em alguns grupos profissionais (pessoal de enfermagem, pessoal técnico 

de diagnóstico e terapêutica e pessoal técnico superior de saúde), em virtude de 

considerar que os valores de referência são insuficientes para assegurar, com 

qualidade e de forma regular, as prestações de saúde objecto do Contrato de Gestão 

do Centro. Donde, entende-se que as Partes devem promover uma revisão dos quadros 

de referência existentes no Contrato de Gestão do Centro, de modo a torná-los mais 

adequados à realidade assistencial do Centro – acrescente-se que esta situação está 

prevista no n.º 5 da Cláusula 27.ª Quadro de Pessoal do Contrato de Gestão do Centro. 

 
3. No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente da Entidade Gestora do 

Centro (Certificado pelas Normas ISO 9001:2001 e ISO 14001:2004) estão incluídos 

procedimentos internos relacionados com a formação e com a selecção, recrutamento 

e integração de pessoal, os quais são adoptados na prática e respeitam as disposições 

contratuais existentes nestas matérias. 

 
4. A Entidade Gestora do Centro efectua anualmente a avaliação de desempenho dos 

seus colaboradores, sendo que a atribuição de incentivos depende da obtenção de 

resultados positivos por parte da Entidade Gestora.  

 
5. A Entidade Gestora do Centro realiza anualmente, através de entidade externa 

contratada para o efeito, o inquérito de satisfação dos profissionais previsto no 

Contrato de Gestão do Centro. 

 
No que respeita ao inquérito de satisfação dos profissionais do Centro, refira-se que o 

mesmo é realizado, desde 2009, por uma entidade externa contratada pela Entidade 

Gestora do Centro para o efeito (iSBS consultancy) – no ano de 2008 a Entidade Gestora do 

Centro não realizou o inquérito de satisfação dos profissionais nos termos contratualmente 

definidos, situação que conduziu à aplicação de pontos de penalização por parte da ARS do 

Algarve e, consequentemente, à adopção das necessárias medidas correctivas por parte da 

Entidade Gestora do Centro, em particular, a contratação de uma entidade independente. 
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Deste modo, nos anos de 2009 e 2010, foi aplicado um inquérito de satisfação aos 

profissionais do Centro, cuja estrutura assenta num conjunto de dez critérios de medição da 

satisfação dos profissionais, sendo que em cada um desses critérios são aplicadas várias 

questões – na figura anterior constam os critérios utilizados no inquérito de avaliação da 

satisfação dos profissionais do Centro. 

 
Os resultados obtidos no inquérito de satisfação dos profissionais do Centro realizado no 

ano de 2010, nomeadamente, os valores médios globais registados em cada um dos dez 

critérios de avaliação (medidos numa escala de 0 a 10), bem como a respectiva comparação 

com os resultados obtidos no ano de 2009, podem observar-se no gráfico seguinte. Da 

análise dos mesmos, destacam-se os seguintes aspectos: 

 
 Os colaboradores do Centro que responderam ao inquérito no ano de 2010 (108) 

manifestaram uma maior satisfação com o superior hierárquico (disponibilidade e 

apoio, capacidade de ser justo, avaliar e reconhecer o trabalho, capacidade para 

organizar o trabalho e delegar funções), os recursos físicos (disponibilidade e 
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Figura 1. CMFRS. Critérios de avaliação da satisfação dos profissionais do Centro 
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adequação do espaço para trabalhar, limpeza e segurança), a qualidade dos serviços 

prestados (atendimento dos doentes, trabalho de equipa, capacidade e 

sensibilidade dos profissionais, condições ambientais), a melhoria contínua 

(formação, eficiência, desempenho ambiental, resíduos, satisfação dos utentes) e o 

ambiente de trabalho (valorização, espírito de equipa, equipa interdisciplinar, 

segurança e orgulho).  

 
 Por outro lado, os colaboradores demonstraram um menor nível de satisfação no 

que respeita aos sentimentos (motivação e energia para trabalhar, lidar com a 

pressão, validade do trabalho), vencimento (responsabilidade, experiência e 

desempenho), recursos humanos (continuidade do pessoal, número de 

profissionais, valorização profissional) e direcção e política do Centro 

(reconhecimento, diálogo, queixas e objecções dos profissionais, comunicação) – o 

nível extremamente baixo dos resultados obtidos no critério sentimentos, 

generalizado a todos os grupos profissionais, deve ser objecto de reflexão mais 

atenta por parte da Entidade Gestora do Centro. 

 

 

 
 O grupo profissional de enfermagem foi aquele que demonstrou menor satisfação 

no que respeita ao critério recursos humanos, sendo também o grupo profissional 

que mais respostas negativas deu quando inquirido se voltaria a escolher o Centro 
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para trabalhar (cerca de 20%). Do mesmo modo, o grupo profissional dos técnicos 

de diagnósticos e terapêutica foi o que demonstrou menor satisfação com os 

critérios vencimento, os recursos físicos, a direcção e política do Centro e os 

sentimentos – talvez estes aspectos contribuam também para justificar a maior 

dificuldade evidenciada pela Entidade Gestora do Centro em estabilizar estes dois 

grupos profissionais. 
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4. Efectividade do modelo de referenciação de utentes 

 
 
O Centro é parte integrante do SNS, enquanto centro especializado na prestação de 

cuidados de medicina física e de reabilitação, e faz parte da respectiva Rede Nacional de 

Referenciação de Medicina Física e de Reabilitação, tendo como área de influência directa 

os distritos de Beja e Faro, sem prejuízo da prestação de cuidados de saúde à população de 

outros distritos do país, desde que não se verifiquem listas de espera no Centro e se mostre 

satisfeita a procura da área de influência directa – assim dispõe a Cláusula 7.ª Actividade 

assistencial do Centro do Contrato de Gestão do Centro. 

 
Ainda de acordo com as disposições contratuais, e em consonância com os procedimentos 

previstos na Rede de Referenciação supracitada, a referenciação dos utentes para o Centro 

deve ser feita por Hospitais do SNS que tenham assistido aqueles utentes, devendo a 

Entidade Gestora do Centro estabelecer para o efeito uma perfeita articulação com os 

Serviços de Medicina Física e de Reabilitação desses Hospitais. Nesse sentido, a Entidade 

Gestora do Centro estabeleceu protocolos de referenciação de utentes com os Hospitais do 

SNS da área de influência directa, designadamente: o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, 

EPE, o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE e o Hospital de Faro, EPE. 

Adicionalmente, e na sequência de uma necessidade identificada pela ARS do Algarve, I.P, 

foi igualmente celebrado um protocolo de referenciação de utentes entre esta entidade e a 

Entidade Gestora do Centro.  

 
Neste contexto, o modelo de referenciação de utentes para o Centro e, em particular, a sua 

efectividade afigura-se determinante para o desempenho da Entidade Gestora do Centro na 

prossecução do objecto principal da Parceria: a prestação de cuidados de saúde de 

medicina física e de reabilitação. Assim, e à semelhança de análises incorporadas em 

relatórios anteriores, considera-se adequado iniciar a avaliação do desempenho da Entidade 

Gestora do Centro através da análise do principal instrumento de modelação da procura de 

cuidados de saúde do Centro. Deste modo, a análise que a seguir se apresenta incide sobre 

as principais variáveis que caracterizam este modelo de referenciação e que, de facto, 

condicionam a sua efectividade, nomeadamente: 

 
 Primeiras consultas de avaliação por entidade referenciadora e por patologia; 

 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 

 

18 Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010  

 Caracterização dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação, 

através do recurso às variáveis sexo, grupo etário e local de residência; 

 
 Destino dos utentes pós primeiras consultas de avaliação, evidenciando a taxa de 

admissão a programas de reabilitação no Centro nas duas áreas de actividade 

(internamento e ambulatório), por entidade referenciadora e patologia; 

 
 Tempo médio de espera (em dias) para a realização das primeiras consultas de 

avaliação, por entidade referenciadora e por patologia. 

 
No ano de 2010 foram realizadas pelo Centro um total de 746 primeiras consultas de 

avaliação, com a seguinte distribuição por entidade referenciadora e patologia: 

 
Quadro 2. CMFRS - Primeiras consultas de avaliação, por entidade referenciadora e patologia (2010) 

AVC LM Outras TCE N.º %

ARS Algarve 61 21 112 7 201 27%

C. H. Baixo Alentejo 18 2 3 23 3%

C. H. Barlavento Algarvio 66 1 15 3 85 11%

Hospital de Faro 236 24 85 11 356 48%

SNS - Outros 14 23 17 2 56 8%

Fora do Serviço Público de Saúde 1 3 18 3 25 3%

Total 396 72 249 29 746 100%

% Total 53% 10% 33% 4% 100%

Entidades Referenciadoras
Patologias Total

 

 
Como se pode constatar, o Hospital de Faro (48%) e a ARS do Algarve (28%) consolidaram 

no ano de 2010 o estatuto de principais entidades referenciadoras de utentes para o Centro, 

enquanto por patologia, predominaram as primeiras consultas das patologias de Acidentes 

Vasculares Cerebrais (sobretudo provenientes do Hospital de Faro) e Outras Patologias 

(maioritariamente requisitadas pela ARS do Algarve). Quanto às outras duas entidades 

hospitalares da área de influência directa do Centro, e com as quais foram estabelecidos 

protocolos de referenciação, o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo e o Centro Hospitalar 

do Barlavento Algarvio, registaram-se baixos níveis de referenciação, apenas com alguma 

expressão no caso dos utentes referenciados pelo Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 

na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais. Por outro lado, verifica-se que cerca de 97% 

dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação no Centro foram 

referenciados por entidades do SNS, ou seja, as primeiras consultas realizadas a utentes 

referenciados por entidades que não integram o Serviço Público de Saúde continuam a 
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representar um valor residual – em 2008 este valor foi de 1,3% e em 2009 foi de 3%. Saliente-

se ainda que 56 utentes foram referenciados para o Centro por entidades pertencentes ao 

SNS, localizadas fora da área de influência directa, sobretudo das Regiões de Saúde do 

Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo. 

 
Refira-se que às 746 primeiras consultas de avaliação realizadas pelo Centro em 2010 

correspondem efectivamente 738 utentes, donde, e para não enviesar a análise que se 

segue, nas variáveis utilizadas para caracterizar estes utentes que tiveram uma primeira 

consulta de avaliação no Centro neste período, será utilizada apenas a informação relativa 

aos 738 utentes. 

 
No que respeita ao local de residência dos utentes que realizaram uma primeira consulta de 

avaliação no Centro no ano de 2010, e como se pode observar no quadro seguinte, o Centro 

atendeu sobretudo utentes residentes nos Distritos de Beja e de Faro, os quais constituem 

a sua área de influência directa: 

 
Quadro 3. CMFRS – Caracterização dos utentes que realizaram primeira consulta de avaliação, por 

local de residência e por patologia (2010) 

AVC LM Outras TCE N.º % 

Albufeira 21 4 9 34 5%

Alcoutim 2 1 3 0%

Aljezur 2 1 3 6 1%

Castro Marim 9 2 1 12 2%

Faro 41 4 29 2 76 10%

Lagoa 10 1 2 13 2%

Lagos 19 1 2 22 3%

Loulé 74 5 18 5 102 14%

Monchique 1 1 0%

Olhão 38 4 11 1 54 7%

Portimão 24 5 15 3 47 6%

São Brás de Alportel 16 2 99 117 16%

Silves 17 1 5 1 24 3%

Tavira 28 6 10 2 46 6%

Vila do Bispo 2 2 4 1%

Vila Real de Santo António 18 1 4 1 24 3%

Sub-Total Distrito de Faro 322 35 211 17 585 79%

Sub-Total Distrito de Beja 41 12 13 6 72 10%

Outros Locais 28 25 22 6 81 11%

Total 391 72 246 29 738 100%

Locais de Residencia
TotalPatologias
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De facto, constata-se que 89% do total destes utentes são residentes nos Distritos de Beja 

(72 utentes; 10% do total) e Faro (585 utentes; 79% do total), ou seja, praticamente 9 em 

cada 10 utentes que realizaram primeiras consultas de avaliação no Centro em 2010 

residiam na sua área de influência directa. Confirma-se também outro aspecto já observado 

em análises anteriores: os concelhos limítrofes à localização do Centro, nomeadamente, 

São Brás de Alportel (117 utentes), Loulé (102 utentes), Faro (76 utentes) e Olhão (54 

utentes), representam, em conjunto, 47% do total de utentes observados pelo Centro em 

primeira consulta de avaliação no período em análise – este valor foi de 50% em 2009, sendo 

de notar a diminuição considerável de utentes referenciados residentes em Faro (112 

utentes em 2009). Em suma, a proximidade geográfica ao Centro continua a constituir um 

factor importante na decisão de referenciar (ou ser referenciado) para aquela entidade 

prestadora de cuidados de saúde. 

 
Outra variável de caracterização dos utentes que realizaram uma primeira consulta de 

avaliação no Centro no ano de 2010 é o sexo. Atente-se na informação do Gráfico 2: 
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Gráfico 2. CMFRS. Distribuição por sexo e patologia dos utentes com 
primeira consulta de avaliação (2010)

Feminino Masculino
 

Considerando a informação relativa a este universo de 738 utentes, verifica-se que 60% do 

total de utentes pertenciam ao sexo masculino (445) e os restantes 40% ao sexo feminino 

(293), enquanto por patologia a diferença entre ambos os sexos é mais acentuada, e 

favorável aos utentes do sexo masculino, nas patologias Traumatismos Crânio-encefálicos 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 

 

21 Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010  

(TCE), Lesões Medulares (LM) e Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), enquanto nas Outras 

Patologias observa-se uma ligeira predominância de utentes do sexo feminino, mantendo-

se, de uma forma geral, o padrão observado nos anos de 2008 e 2009. 

 
Ainda no que se refere à caracterização dos utentes, apresenta-se no Gráfico 3. a 

distribuição etária dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação no 

Centro entre 2008 e 2010:  
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Gráfico 3. CMFRS - Distribuição etária dos utentes com primeira 
consulta de avaliação no Centro (2008/2010)

2008 2009 2010
 

Verifica-se que cerca de 73% do total de utentes que tiveram uma primeira consulta de 

avaliação no Centro tinham idades ≥ 50 anos (78% em 2008 e 73% em 2009), dos quais 36% 

tinham idades ≥ a 70 anos (44% em 2008 e 35% em 2009). Comparativamente ao ano de 

2009, destacam-se os aumentos verificados nos grupos etários entre os 50-60 e 70-80 anos, 

bem como a redução do número de utentes no grupo etário 60-70 anos que tiveram acesso 

a uma primeira consulta de avaliação no Centro – note-se o número pouco expressivo de 

utentes com idades <20 anos, situação expectável, dado que a reabilitação pediátrica não 

faz parte do perfil assistencial do Centro. Analisando a mesma informação, mas 

desagregada pelas principais patologias, constata-se que na patologia de Acidentes 

Vasculares Cerebrais 89,5% dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação 

tinham idades ≥ 50 anos, dos quais 50% tinham idades ≥70 anos, enquanto na patologia de 
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Traumatismos Crânio-encefálicos 86% dos utentes tinham idades ≤50 anos. Nos restantes 

grupos de patologias a distribuição por grupos etários registou um maior equilíbrio.  

 
Quadro 4. CMFRS – Distribuição etária dos utentes com primeira consulta de avaliação, 

por patologia (2010) 

AVC LM Outras TCE N.º %

[0;10[ 0 0 16 1 17 2%

[10;20[ 0 3 15 2 20 3%

[20;30[ 1 11 12 8 32 4%

[30;40[ 16 11 23 8 58 8%

[40;50[ 24 9 32 6 71 10%

[50;60[ 73 17 47 1 138 19%

[60;70[ 82 8 44 1 135 18%

[70;80[ 126 10 45 2 183 25%

[80;90[ 63 3 12 0 78 11%

[90;100[ 6 0 0 0 6 1%

Total 391 72 246 29 738 100%

Grupos Etários
Patologias Total

  

 
Uma das variáveis mais importantes na análise da qualidade e efectividade do modelo de 

referenciação de utentes para o Centro, diz respeito ao destino dos utentes após a primeira 

consulta de avaliação, mensurável através da taxa de admissão a programas de 

reabilitação no Centro (em internamento ou no ambulatório). Nesse sentido, observe-se a 

informação incluída no quadro seguinte: 

 
Quadro 5. CMFRS – Taxa de admissão no Centro, por entidade referenciadora (2010) 

Internamento Ambulatório Total

ARS Algarve 59 99 158 43 201 79%

C. H. Baixo Alentejo 16 0 16 7 23 70%

C. H. Barlavento Algarvio 52 9 61 24 85 72%

Hospital de Faro 122 102 224 132 356 63%

SNS - Outros 41 5 46 10 56 82%

Fora do Serviço Público de Saúde 5 11 16 9 25 64%

Total 295 226 521 225 746 70%

% total 40% 30% 70% 30% 100%

Entidades Referenciadoras
Utentes Admitidos Utentes Não 

admitidos
Total

Taxa de 

Admissão

 

 
De uma forma geral, regista-se que 70% do total de utentes que realizaram uma primeira 

consulta de avaliação no Centro em 2010 tiveram como resultado a admissão a um 

programa de reabilitação – 40% em internamento e 30% em ambulatório. Isto significa que 

nas restantes 30% de primeiras consultas de avaliação o destino dos utentes não foi a 
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admissão a tratamento no Centro, sendo que estes valores representam uma melhoria 

significativa de efectividade face a 2009 (55% de admissões) e a 2008 (61% de admissões). 

De entre as entidades referenciadoras do SNS que pertencem à área de influência directa do 

Centro, e com as quais foram estabelecidos protocolos de referenciação dos utentes, 

verifica-se que a taxa de admissão dos respectivos utentes a um programa de reabilitação 

no Centro subiu em todas elas face a 2009, sendo de realçar pelo volume de utentes 

referenciados, o valor obtido pela ARS do Algarve, bem como a melhoria registada na 

admissão de utentes provenientes do Hospital de Faro. Para esta melhoria da efectividade 

do modelo de referenciação de utentes contribuíram, certamente, os esforços 

desenvolvidos durante o ano de 2010 pela Entidade Gestora do Centro junto das principais 

entidades referenciadoras de utentes para o Centro, bem como uma maior preocupação 

com a qualidade da informação relativa à referenciação de utentes, patente no 

desenvolvimento do módulo de referenciação no SIAD, o qual embora com algumas 

insuficiências que necessitam de correcção, já produz informação mais consistente sobre 

esta matéria. 
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Analisando a mesma variável (taxa de admissão) por patologia, constata-se que foram os 

utentes referenciados com a patologia Lesões Medulares (82%) e Outras Patologias (83%) que 

apresentaram as mais altas taxas de admissão a programas de reabilitação no Centro. Ao 

invés, os utentes referenciados na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais (59%), 
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continuam a registar as taxas de admissão mais baixas, em particular, devido às não 

admissões dos utentes desta patologia referenciados pelo Hospital de Faro. 

 
Quadro 6. CMFRS – Taxa de admissão a programas de reabilitação no Centro, por patologia (2010) 

Internamento Ambulatório Total

Acidentes Vasculares Celebrais 181 53 234 162 396 59%

Lesões Medulares 48 11 59 13 72 82%

Outras Patologias 48 158 206 43 249 83%

Traumatismos Crânio-encefálicos 18 4 22 7 29 76%

Total 295 226 521 225 746 70%

Patologias
Utentes Admitidos Não 

admitidos
Total

Taxa de 

Admissão

 

 
Comparativamente aos anos de 2008 e 2009, a taxa de admissão dos utentes a programas 

de reabilitação no Centro, por patologia, registou a evolução patente no gráfico seguinte, 

no qual se constata a conclusão acima mencionada, isto é, a melhoria da efectividade do 

modelo de referenciação depende, sobretudo, dos utentes referenciados na patologia de 

Acidentes Vasculares Cerebrais provenientes do Hospital de Faro. 
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Na sequência de referência já efectuada em relatórios anteriores, uma análise mais 

detalhada sobre as causas de não admissão dos utentes a programas de reabilitação no 

Centro requer a consulta de informação de natureza clínica, pelo que o acesso à mesma só 

é possível mediante as condições definidas na lei, sendo que o Departamento de 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 

 

25 Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010  

Contratualização não dispõe da colaboração de pessoal médico competente para este 

efeito. No entanto, é também necessário que a Entidade Gestora do Centro disponibilize no 

módulo de referenciação do SIAD informação clara sobre os motivos de não admissão 

(clínicos e não clínicos) a programas de reabilitação no Centro após a primeira consulta de 

avaliação, por entidade referenciadora, patologia e prioridade clínica. Não obstante os 

aspectos atrás mencionados, e de acordo com informação prestada pela Entidade Gestora 

do Centro em suporte informático, os principais motivos de não admissão dos utentes a 

programas de reabilitação no Centro após a primeira consulta de avaliação no ano de 2010, 

foram os seguintes: 

 
 Não cumprimento de critérios de admissão (116 utentes), isto é, de acordo com a 

análise clínica efectuada pelo Centro as entidades referenciadoras não cumpriram 

os critérios clínicos protocolados entre as partes; 

 
 Recusa do programa de tratamento proposto pelo Centro por parte dos utentes (41 

utentes), na maior parte dos casos com a justificação de que preferem realizar os 

tratamentos em local mais próximo da área de residência (a importância do factor 

proximidade); 

 
 A avaliação clínica efectuada pelo Centro concluiu que o tratamento adequado não 

devia ser prestado numa entidade com este nível de diferenciação/especialização 

(33 utentes); 

 
 Outros motivos com menor expressão, mas que não são da responsabilidade das 

entidades envolvidas, designadamente, o cancelamento por parte dos utentes (2), 

aguarda decisão da família (6), utentes que faleceram (2). 

 
Donde, e excluindo as não admissões ao Centro por motivos não imputáveis ao Centro ou 

às entidades referenciadoras (51 utentes), a taxa de admissão dos utentes ao Centro após 

primeira consulta de avaliação em 2010 foi de 77%, isto é, um nível de efectividade do 

modelo de referenciação muito aceitável.  

 
Finalmente, e com o intuito de avaliar a capacidade de resposta da Entidade Gestora do 

Centro aos pedidos de referenciação que lhe foram dirigidos, apresenta-se outra variável de 

análise: o tempo médio de espera, em dias, para a realização da primeira consulta de 

avaliação. Refira-se que os tempos médios de espera apresentados no Quadro 7. foram 
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calculados para o período compreendido entre o dia em que o Centro recebeu o pedido de 

referenciação e a data efectiva da realização da consulta.  

 
Quadro 7. CMFRS – Tempo médio de espera, em dias, para realização das primeiras consultas de 

avaliação, por patologia e entidade referenciadora (2010) 

AVC LM TCE Outros

ARS Algarve 16 16 21 17 17

C H B Alentejo 9 6 19 10

C H B Algarvio 12 78 20 12 13

Hospital de Faro 16 12 12 14 15

Outros - Não SNS 20 13 11 21 19

SNS Outros 10 17 19 16

Total Geral 15 16 15 16 15

Entidades Referenciadoras 
Patologias

Média Geral

 

 
O tempo médio de espera para primeira consulta de avaliação no Centro, no ano de 2010, 

foi de 15 dias, o que representa uma diminuição considerável face aos 25 dias registados no 

ano de 2009 e aos 22 dias em 2008, verificando-se algumas diferenças no tempo de 

resposta do Centro aos pedidos efectuados pelas diversas entidades referenciadoras, o 

mesmo acontecendo quando se observa o tempo médio de espera por patologia, ainda que 

neste caso de forma menos significativa. Neste âmbito, e dando cumprimento às exigências 

contratuais nesta matéria, a Entidade Gestora do Centro definiu um conjunto de critérios 

que estabelecem prioridades clínicas, às quais associou os seguintes tempos máximos de 

espera para a realização das primeiras consultas de avaliação (muito exigentes quando 

comparados, por exemplo, com os tempos máximos de resposta garantidos fixados na lei 

para o acesso dos utentes a consultas nos estabelecimentos do SNS) : 

 
Figura 2.CMFRS. Tempos máximos de espera para consulta de avaliação, por prioridade clínica 

 

Prioridade 
Clínica

7 dias

Prioridade 
Clínica 2

11 dias

Prioridade 
Clínica 3

17 dias

Prioridade 
Clínica 4

24 dias

 

 
Não obstante a informação disponível no módulo de referenciação do SIAD ainda carecer de 

maior consistência e robustez, foi possível analisar alguma informação sobre as prioridades 

clínicas atribuídas pelo Centro, por patologia e entidade referenciadora, às primeiras 

consultas de avaliação efectivamente realizadas no ano de 2010 – o Anexo 1 inclui 

informação detalhada por entidade referenciadora e patologia. 
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Deste modo, e como se pode observar nos gráficos acima, cerca de 2/3 das primeiras 

consultas de avaliação realizadas em 2010 tinham prioridade clínica 2 ou 3, enquanto a 

prioridade mais urgente (1) foi atribuída a 23% das primeiras consultas de avaliação 

realizadas. Por patologias, observa-se a seguinte prevalência de prioridades: Acidentes 

Vasculares Cerebrais, prioridade 2; Lesões Medulares, prioridade 3; Outras patologias, 

prioridade 3; Traumatismos Crânio-encefálicos, prioridade 1. De notar ainda que em todas as 

prioridades clínicas o tempo médio de espera para realização da primeira consulta de 

avaliação efectivamente observado em 2010 foi superior ao respectivo valor de referência 

fixado pelo Centro, sendo que em algumas patologias o valor de referência para a 

realização das primeiras consultas na prioridade clínica 4 foi largamente ultrapassado.  

 
Em síntese, e no que respeita ao modelo de referenciação de utentes para o Centro no ano 

de 2010, salientam-se os seguintes aspectos: 

 
A. Foram realizadas 746 primeiras consultas de avaliação (251 em 2007, 608 em 2008 e 

757 em 2009), o que significa um volume de referenciação, se realizada nos termos 
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clinicamente adequados, suficiente para garantir o cumprimento da Produção 

Prevista contratada entre as Partes para o ano de 2010.  

 
B. O perfil médio dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação no 

Centro apresenta características semelhantes às observadas em anos anteriores: 

maioritariamente homens (60% do total), referenciados pelo Hospital de Faro e/ou 

pela ARS do Algarve (76% do total), com patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais 

(53% do total), residentes na área de influência directa do Centro (89% do total), e 

em particular nos concelhos geograficamente limítrofes ao Centro, e com idades 

≥50 anos (73% do total). 

 
C. A taxa de admissão dos utentes referenciados para o Centro a um programa de 

reabilitação foi de 70 % (61% em 2008 e 55% em 2009), observando-se face a 2009 

uma melhoria significativa deste indicador em todas as principais entidades 

referenciadores do SNS com as quais a Entidade Gestora do Centro estabeleceu 

protocolos de referenciação de utentes, bem como em todas as patologias – 

excluindo as não admissões ao Centro por motivos não imputáveis à Entidade 

Gestora do Centro ou às entidades referenciadoras, a taxa de admissão sobre para 

77% em 2010. Os principais motivos de não admissão foram o não cumprimento de 

critérios de admissão (116 utentes), recusa pelo doente do programa de tratamento 

proposto pelo Centro (41 utentes) e avaliação clínica efectuada pelo Centro concluiu 

que o tratamento adequado não devia ser prestado numa entidade com este nível 

de diferenciação e/ou especialização (33 utentes). Os esforços de melhoria da 

efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro, devem 

continuar a centrar-se nos utentes referenciados pelo Hospital de Faro na patologia 

de Acidentes Vasculares Cerebrais referenciados pelo Hospital de Faro.  

 
D. O tempo médio de espera para realização da primeira consulta de avaliação 

efectivamente observado em 2010 foi de 15 dias (22 dias em 2008 e 25 dias em 

2009), registando-se algumas diferenças por entidade referenciadora e patologia. 

Cerca de 2/3 das primeiras consultas de avaliação realizadas pelo Centro tinham 

prioridade clínica 2 e 3, sendo que na generalidade das prioridades clínicas os 

tempos médios de espera para realização das primeiras consultas de avaliação ficou 

acima dos valores de referência fixados pelo Centro, os quais são bem mais 

exigentes do que os tempos máximos de resposta previstos na lei para o acesso dos 

utentes a consultas em estabelecimentos do SNS. 
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5. Execução da Produção Prevista 
 
 
A Produção Prevista a realizar pela Entidade Gestora do Centro no ano de 2010 foi 

determinada entre as Partes nos termos definidos nas Cláusulas 22.ª a 24ª do Contrato de 

Gestão do Centro, destacando-se os seguintes aspectos: 

 
 A Produção Prevista a realizar pelo Centro compreende duas linhas de actividade, o 

internamento e o ambulatório; 

 
 A Produção Prevista em internamento exprime-se em número de dias de 

internamento, determinados com base no número de episódios de internamento 

por patologia e na respectiva demora média de referência, e engloba o conjunto 

dos cuidados de saúde e outros serviços acessórios prestados a todos aqueles 

utentes admitidos no Centro que ocupam camas para diagnóstico ou tratamento e 

permanecem, no mínimo, vinte e quatro horas; 

 
 A produção prevista em ambulatório é expressa em número de consultas externas e 

de sessões de hospital de dia, por patologia, tendo em consideração os indicadores 

de referência relativamente ao número de sessões de hospital de dia por consulta 

externa, por patologia; 

 
 Constituem objectivos do processo de determinação da Produção Prevista 

optimizar a prestação de cuidados de saúde à população da área de influência 

directa do Centro, bem como a utilização dos meios ao dispor do SNS para a 

prestação de serviços clínicos àquela população; 

 
 A determinação da Produção Prevista para o ano de 2010 teve ainda em 

consideração factores como a capacidade instalada do Centro, a utilização pela 

população da sua área de influência directa de cuidados de saúde incluídos no seu 

perfil assistencial, bem como os resultados da actividade desenvolvida pelo Centro 

nos anos anteriores – não foi considerada qualquer informação sobre a actividade 

assistencial desenvolvida por estabelecimentos similares (neste caso, os Centros de 

Medicina Física e de Reabilitação do Alcoitão e Rovisco Pais), dado que os mesmos 

não dispõem de informação organizada nos mesmos termos da utilizada no âmbito 

do Contrato de Gestão do Centro. 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 

 

30 Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010  

Neste contexto, as Partes acordaram a seguinte Produção Prevista para o ano de 2010, por 

linha de actividade e principais variáveis:  

 
Quadro 8. CMFRS – Produção Prevista para o ano 2010 

Episódios de Internamento 364 Consultas Externas 2.500

Lesões Medulares 59 Lesões Medulares 250

Traumatismos Crânio-encefálicos 44 Traumatismos Crânio-encefálicos 250

Acidentes Vasculares Cerebrais 217 Acidentes Vasculares Cerebrais 1.500

Outras Patologias 44 Outras Patologias 500

Dias de Internamento 17.739 Sessões de Hospital de Dia 10.500

Lesões Medulares 3.548 Lesões Medulares 1.050

Traumatismos Crânio-encefálicos 2.661 Traumatismos Crânio-encefálicos 1.050

Acidentes Vasculares Cerebrais 9.756 Acidentes Vasculares Cerebrais 5.250

Outras Patologias 1.774 Outras Patologias 3.150

Demora Média 49 N.º Médio SHD/CE 9

Lesões Medulares 60 Lesões Medulares 9

Traumatismos Crânio-encefálicos 60 Traumatismos Crânio-encefálicos 9

Acidentes Vasculares Cerebrais 45 Acidentes Vasculares Cerebrais 9

Outras Patologias 40 Outras Patologias 9

Internamento
Produção 

Prevista
Ambulatório

Produção 

Prevista

 

 
Tratando-se do terceiro ano completo de actividade do Centro, a Produção Prevista 

acordada entre as Partes resultou, face ao realizado em 2009, na estabilização da actividade 

desenvolvida em ambulatório (próxima da utilização máxima da capacidade instalada 

disponível em termos de instalações) e no crescimento sustentado da actividade em 

internamento, através da fixação de uma taxa de ocupação prevista de 90% da capacidade 

instalada em camas, promovendo desta forma uma crescente utilização dessa capacidade 

instalada. Nos pontos seguintes deste capítulo apresenta-se uma análise da execução da 

Produção Prevista para o ano de 2010 nas duas linhas de actividade do Centro 

(internamento e ambulatório), com particular incidência no grau de execução observado 

pelas variáveis que foram objecto de contratualização entre as Partes no referido processo 

de determinação da Produção Prevista. Em termos de análise, acrescenta-se ainda a 

variação da produção realizada em 2010, face aos anos de 2007, 2008 e 2009. A informação 

sobre a produção realizada pelo Centro no ano de 2010 foi extraída directamente do SIAD e 

consta do Anexo 2 ao presente relatório. 
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5.1. Ambulatório 

 

Na linha de produção do ambulatório a actividade realizada pelo Centro é expressa em 

número de consultas externas e de sessões de hospital de dia, por patologia, tendo ainda 

em consideração os ratios relativos ao número médio de sessões de hospital por consulta 

externa, por patologia. Deste modo, a análise da produção realizada pelo Centro em 

ambulatório no ano de 2010 incidirá sobre as seguintes variáveis: 

 
 Número de consultas externas realizadas, por patologia, de acordo com o racional 

utilizado para efeitos de remuneração da Entidade Gestora do Centro e de 

monitorização da Produção Prevista, ou seja, o total de consultas externas 

deduzido de número de consultas equivalente ao número de admissões ao 

internamento; 

 
 Número de sessões de hospital realizadas, por patologia; 

 
 Número médio de sessões de hospital de dia por consulta externa, por patologia; 

 
 Evolução homóloga (2007, 2008 e 2009) das variáveis enunciadas nos pontos 

anteriores. 

 
No que respeita à execução da Produção Prevista em ambulatório para o ano de 2010, e 

como se pode constatar no Quadro 9, as 2.452 consultas externas realizadas representaram 

uma taxa de execução de 98% do número de consultas externas previstas para este 

período, com diferenças muito significativas por patologias, com particular destaque para o 

maior volume de consultas realizadas face ao previsto em Outras Patologias, em detrimento 

das consultas realizadas nas patologias Acidentes Vasculares Cerebrais e Traumatismos 

Crânio-encefálicos – tal como já foi mencionado em relatórios anteriores, estas diferenças 

resultam sobretudo da tipologia de doentes referenciados para o Centro pelas principais 

entidades referenciadoras de doentes, sendo que a Entidade Gestora do Centro não tem 

grandes possibilidades de reorientar a procura de serviços de saúde para o Centro em favor 

de determinadas patologias. 

 
Relativamente ao nível de execução da Produção Prevista para 2010 em sessões de hospital 

de dia, a actividade realizada (10.411 sessões de hospital de dia) representou uma taxa de 

execução de 99% da Produção Prevista, também neste caso com níveis de execução por 

patologia muito diferentes, com os maiores desfasamentos a ocorreram nas patologias de 
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Acidentes Vasculares Cerebrais e Traumatismos Crânio-encefálicos (por defeito) e Outras 

Patologias (por excesso). Não obstante o bom nível de execução evidenciado pelas duas 

principais variáveis de actividade do ambulatório (consultas externas e sessões de hospital 

de dia), os valores registados nos ratios do número médio de sessões de hospital de dia por 

consulta externa, por patologia continuam a ficar muito abaixo dos respectivos valores de 

referência acordados pelas Partes em sede de determinação da Produção Prevista.  

 
Quadro 9. CMFRS – Execução da Produção Prevista em Ambulatório (2010) 

Consultas Externas 2.500 2.452 98%

Lesões Medulares 250 247 99%

Traumatismos Crânio-encefálicos 250 118 47%

Acidentes Vasculares Cerebrais 1.500 1.085 72%

Outras Patologias 500 1.002 200%

Sessões de Hospital de Dia 10.500 10.411 99%

Lesões Medulares 1.050 835 80%

Traumatismos Crânio-encefálicos 1.050 610 58%

Acidentes Vasculares Cerebrais 5.250 3.286 63%

Outras Patologias 3.150 5.680 180%

N.º Médio SHD/CE 9 4 42%

Lesões Medulares 9 3 38%

Traumatismos Crânio-encefálicos 9 5 57%

Acidentes Vasculares Cerebrais 9 3 34%

Outras Patologias 9 6 63%

Taxa Execução 

Prod. Prevista
Ambulatório

Produção 

Prevista

Produção 

Realizada

 

 
Refira-se que para a formação deste ratio, embora não sejam contabilizadas, por acordo 

entre as Partes, um número de consultas equivalentes ao número de doentes admitidos a 

internamento no Centro neste período, são consideradas todas as restantes consultas 

externas efectivamente realizadas pelo Centro, independentemente da relação destas com 

a realização de sessões de hospital de dia, ou seja, consideram-se as consultas que não 

geram admissão a programa de reabilitação no Centro, as consultas que geram admissão a 

programa de reabilitação em ambulatório no Centro, as consultas de seguimento a doentes 
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saídos do internamento e as consultas de seguimento a doentes que realizam sessões de 

hospital de dia em ambulatório. 

 
Quanto à evolução homóloga da actividade realizada em ambulatório pelo Centro no ano 

de 2010, atente-se na informação do quadro seguinte: 

 
Quadro 10. CMFRS – Evolução da actividade em ambulatório, por patologia (2007/2010) 

Total de Consultas Externas 458 2.243 2.639 2.866 9% 28%

Lesões Medulares 74 280 307 327 7% 17%

Traumatismos crânio-encefálicos 53 183 163 158 -3% -14%

Acidentes Vasculares Cerebrais 254 1.235 1.318 1.322 0% 7%

Outras patologias 77 545 851 1.059 24% 94%

Primeiras Consultas Externas 251 608 757 746 -1% 23%

Lesões Medulares 36 61 80 72 -10% 18%

Traumatismos crânio-encefálicos 30 30 41 29 -29% -3%

Acidentes Vasculares Cerebrais 142 360 378 396 5% 10%

Outras patologias 43 157 258 249 -3% 59%

Sessões de Hospital de Dia 1.254 7.547 10.052 10.411 4% 38%

Lesões Medulares 136 1.010 678 835 23% -17%

Traumatismos crânio-encefálicos 171 897 591 610 3% -32%

Acidentes Vasculares Cerebrais 732 3.443 4.054 3.286 -19% -5%

Outras patologias 215 2.197 4.729 5.680 20% 159%

Ambulatório 2007 2008 2009
Var. % 

2010/2009

Var. % 

2010/2008
2010

 

 
Como se pode constatar, foram realizadas um total de 2.866 consultas externas 

(considerando todas as consultas efectivamente realizadas pelo Centro), o que significa um 

aumento de 9% (+227 consultas externas) face ao ano de 2009 e de 28% em relação a 2008 

(+623 consultas externas), sendo que nas primeiras consultas o acréscimo, entre estes 

períodos homólogos, foi respectivamente de -1% (-11 primeiras consultas) e de +23% (+138 

primeiras consultas), isto é, se desde a entrada em funcionamento do Centro até 2009 se 

verificou um crescimento significativo da acessibilidade dos utentes ao Centro, situação 

expectável face à consolidação do Centro enquanto nova instituição da Rede de 

Referenciação de Medicina Física e de Reabilitação, em 2010 verificou-se uma certa 

estabilização no número de utentes que acederam ao Centro para primeira consulta de 

avaliação, o que pode significar que o modelo de referenciação atingiu o seu nível de 

maturidade, pelo menos, em termos de volume de utentes referenciados. Donde, o 
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crescimento das consultas externas foi sustentado, essencialmente, pelo crescimento das 

consultas de seguimento sobretudo em Outras patologias. 

 
Por patologias, observa-se que as primeiras consultas relacionadas com a patologia de 

Acidentes Vasculares Cerebrais continuam ainda a ser predominantes (46% do total de 

primeiras consultas externas realizadas em 2010), destacando-se também a importância 

crescente das primeiras consultas relativas a Outras Patologias – em conjunto, as primeiras 

consultas realizadas pelo Centro no ano de 2010 nestes dois grupos de patologias 

representou 83% do total de primeiras consultas. As outras duas patologias principais 

mantêm, desde 2008, um peso relativo estável no total de primeiras consultas. 
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Gráfico 10. CMFRS. Distribuição % das primeiras consultas, por patologia (2007/2010)
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Acrescente-se ainda que o ratio de primeiras consultas no total de consultas externas foi de 

26% em 2010 (29% em 2009, 27% em 2008 e 55% em 2007), ou seja, no ano de 2010, e em 

média, a cada primeira consulta de avaliação realizada pelo Centro corresponderam cerca 

de 3 consultas subsequentes. 

 
Quanto à evolução homóloga do número de sessões de hospital de dia, no ano de 2010 

realizaram-se 10.411 sessões de hospital de dia, isto é, mais 4% (+359) do que as realizadas 

em 2009 e mais 38% face a 2008 (+2864). O crescimento face a 2009 foi sustentado, 
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essencialmente, pelos acréscimos no número de sessões de hospital de dia registados em 

Outras Patologias (+951; +20%), enquanto na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais o 

número de sessões de hospital de dia realizadas em 2010 diminuiu 19% (-768). 

 
Finalmente, e no que se refere aos ratios do número médio de sessões de hospital de dia 

por consultas externas, por patologia, os valores registados entre 2007 e 2010, embora com 

algumas alterações, continuam a ser baixos, pelos motivos já mencionados no presente 

relatório. 
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Gráfico 11. CMFRS. Ratio do n.º médio de SHD/CE (2007/2010)
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5.2. Internamento 

 

A produção realizada em internamento pelo Centro exprime-se em número de dias de 

internamento, determinados com base no número de episódios de internamento por 

patologia e na respectiva demora média. Deste modo, a análise da produção realizada pelo 

Centro em internamento no ano de 2010 incidirá sobre as seguintes variáveis: 

 
 Dias de internamento por patologia; 

 Episódios de Internamento por patologia; 

 Demoras médias efectivas e de referência, por patologia; 

 Taxa de Ocupação; 

 Doentes Saídos por cama. 

 
No que se refere à execução da Produção Prevista para o ano de 2010, no quadro seguinte 

apresenta-se a taxa de execução das principais variáveis relacionadas com a actividade 

desenvolvida pelo Centro nesta linha de actividade:  

 
Quadro 11. CMFRS – Execução da Produção Prevista em internamento (2010)   

Episódios de Internamento 364 393 108%

Lesões Medulares 59 75 127%

Traumatismos Crânio-encefálicos 44 36 82%

Acidentes Vasculares Cerebrais 217 230 106%

Outras Patologias 44 52 118%

Dias de Internamento 17.739 17.306 98%

Lesões Medulares 3.548 4.213 119%

Traumatismos Crânio-encefálicos 2.661 1.735 65%

Acidentes Vasculares Cerebrais 9.756 8.889 91%

Outras Patologias 1.774 2.469 139%

Demora Média 49 44 90%

Lesões Medulares 60 56 94%

Traumatismos Crânio-encefálicos 60 48 80%

Acidentes Vasculares Cerebrais 45 39 86%

Outras Patologias 40 47 119%

Taxa de Ocupação 90% 87% 97%

Produção 

Prevista

Produção 

Realizada

Taxa Execução 

Prod. Prevista
Internamento
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Em 2010, o Centro registou um total de 17.306 dias de internamento, ou seja, uma taxa de 

execução de 98% dos dias de internamento previstos (menos 433 dias de internamento do 

que os previstos), sendo que apenas os dias de internamento relacionados com a patologia 

de Traumatismos Crânio-encefálicos ficaram muito abaixo do previsto, em virtude não só da 

menor taxa de admissão a programas de reabilitação verificada a utentes desta patologia, 

mas também como resultado da menor demora média efectiva face ao valor de referência. 

Este nível de actividade em internamento permitiu atingir uma taxa de ocupação de 87% da 

capacidade instalada em camas (54 camas), abaixo do valor previsto para 2010 (90%). 

 
Neste período, registaram-se 393 episódios de internamento, o que significa uma taxa de 

execução da Produção Prevista para 2010 de 108% (mais 29 episódios de internamento). Por 

patologia, apenas os episódios de internamento registados na patologia de Traumatismos 

Crânio-encefálicos apresentaram uma taxa de execução abaixo do previsto, sendo que em 

todos os outros grupos de patologias os episódios de internamento excederam os valores 

previstos.  

 
A demora média geral registada em 2010 foi de 44 dias por episódio de internamento (49 

dias previstos) e com a excepção do valor registado em Outras Patologias, nas restantes 

patologias as demoras médias efectivas ficaram abaixo das demoras médias de referência 

previstas para o ano de 2010 – este facto permitiu que, embora não se tivessem atingido na 

totalidade os dias de internamento previstos, o número de doentes efectivamente tratados 

no internamento fosse superior ao previsto. 

 
No que respeita à evolução da actividade realizada em internamento entre 2007 e 2010, 

verifica-se um aumento anual dos episódios de internamento e dos dias de internamento, 

bem como uma redução da demora média geral, ou seja, desde a entrada em 

funcionamento do Centro, observa-se uma utilização progressivamente mais eficiente da 

capacidade instalada existente no internamento. Deste modo, no ano de 2010 o número de 

dias de internamento realizados representa um acréscimo de 6% face a 2009 (+1.592 dias de 

internamento), devido sobretudo aos acréscimos registados nos dias de internamento 

associados às patologias de Traumatismos Crânio-encefálicos e Lesões Medulares. Os 

episódios de internamento também aumentaram face a 2009 (+9%, +33 episódios de 

internamento), fruto do aumento considerável na patologia de Acidentes Vasculares 

Cerebrais (+33%; +57 episódios de internamento), dado que todas as outras patologias 

principais registaram uma diminuição dos episódios de internamento.  
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Quadro 12. CMFRS – Evolução da produção realizada em internamento (2007/2010) 

Episódios de Internamento 115 319 360 393 9% 23%

Lesões Medulares 22 56 80 75 -6% 34%

Traumatismos crânio-encefálicos 11 25 52 36 -31% 44%

Acidentes Vasculares Cerebrais 67 191 173 230 33% 20%

Outras patologias 15 47 55 52 -5% 11%

Dias de Internamento 6.452 14.778 16.370 17.306 6% 17%

Lesões Medulares 1.575 3.875 4.795 4.213 -12% 9%

Traumatismos crânio-encefálicos 747 1.615 2.619 1.735 -34% 7%

Acidentes Vasculares Cerebrais 3.319 7.090 6.838 8.889 30% 25%

Outras patologias 811 2.198 2.118 2.469 17% 12%

Demora média 56 46 45 44 -3% -5%

Lesões Medulares 72 69 60 56 -6% -19%

Traumatismos crânio-encefálicos 68 65 50 48 -4% -25%

Acidentes Vasculares Cerebrais 50 37 40 39 -2% 4%

Outras patologias 54 47 39 47 23% 2%

Internamento 2007 2008 2009
Var. % 

2010/2009

Var. % 

2010/2008
2010

 

 
Relativamente à evolução da demora média, verifica-se que a demora média geral por 

episódio de internamento foi de 44 dias em 2010, o que representa um valor ligeiramente 

menor do que o verificado em 2009 (45 dias). Contudo, ao observar-se com mais detalhe as 

demoras médias efectivas por patologia, constata-se que, face a 2009, as demoras médias 

efectivas das patologias de Lesões Medulares e Traumatismos Crânio-encefálicos e Acidentes 

Vasculares Cerebrais sofreram reduções, ao invés da demora média efectiva dos episódios 

de internamento das Outras Patologias que registou um aumento de 8 dias.  

 
A análise da distribuição relativa dos episódios de internamento por patologia, permite 

ainda observar que em 2010 os episódios de internamento associados à patologia de 

Acidentes Vasculares Cerebrais voltaram a assumir uma importância significativa, com 59% 

do total de episódios de internamento registados nesse período, tendo-se verificado um 

decréscimo do peso relativo dos episódios de internamento das restantes patologias face a 

2009. Contudo, e como já foi mencionado no presente relatório, deve ter-se presente ao 

analisar-se este tipo de informação que a diversidade e complexidade da procura dos 

cuidados de saúde oferecidos pelo Centro dependem, em larga medida, das principais 

entidades referenciadoras, embora não se deva menorizar o papel a desempenhar pela 

Entidade Gestora do Centro junto dessas entidades para garantir uma referenciação de 

utentes mais de acordo com o perfil assistencial do Centro. 
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Gráfico 12. CMFRS. Distribuição % dos episódios de internamento, por patologia 
(2007/2010)

Lesões Medulares Traumatismos crânio-encefálicos Acidentes Vasculares Cerebrais Outras patologias

 

Quanto à utilização da capacidade instalada em camas, observa-se um aumento contínuo 

da taxa de ocupação no período 2007/2010, o que traduz uma melhoria da utilização dessa 

capacidade instalada: 

44%

75%

83%
87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

Gráfico 13. CMFRS. Taxa de ocupação do internamento (2007/2010)
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Finalmente, e tendo em conta que em 2010 as principais variáveis que espelham a 

actividade realizada em internamento registaram um comportamento positivo, traduzido 

em mais dias de internamento, mais episódios de internamento, um ligeiro decréscimo da 

demora média e um aumento da taxa de ocupação, é natural que também o número médio 

de doentes saídos por cama tenha aumentado face ao ano anterior. 
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Gráfico 14. CMFRS. Evolução do número médio de doentes saídos por cama 
(2007/2010)
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6. Remuneração da Entidade Gestora do Centro 

 

6.1. Remuneração da Entidade Gestora do Centro 

 

 
O Contrato de Gestão do Centro estabelece na Secção I – Remuneração do Capítulo III – 

Remuneração da Entidade Gestora o clausulado relativo à forma de remuneração da 

Entidade Gestora do Centro, a qual é composta por duas componentes: 

 
 Uma componente relativa à remuneração base anual, tendo em conta os serviços 

clínicos efectivamente prestados; 

 
 Outra componente correspondente às deduções a efectuar em função do nível de 

cumprimento dos parâmetros de desempenho de resultado e de serviço. 

 
As unidades de cálculo utilizadas para a determinação da remuneração base da Entidade 

Gestora do Centro, tendo em conta as duas linhas da Produção Prevista definidas na 

Cláusula 22.ª Produção Prevista do Contrato de Gestão do Centro, são as seguintes: dias de 

internamento, no Internamento; consultas externas, no Ambulatório. Refira-se ainda que a 

estas unidades de cálculos foram aplicados os seguintes preços de referência para o ano de 

2010 por escalão de produção, atento o disposto no n.º 4 da Cláusula 45.ª Cálculo da 

Remuneração da Entidade Gestora e no n.º 5 do Anexo XV. Remuneração ao Contrato de 

Gestão do Centro: 

 

Quadro 13. CMFRS – Preços de Referência (2007/2010) 

Escalão de 

Produção 1
377,45 € 385,00 € 397,32 € 390,17 €

Escalão de 

Produção 2
94,65 € 96,55 € 99,64 € 97,85 €

Escalão de 

Produção 1
264,21 € 269,49 € 278,12 € 273,11 €

Escalão de 

Produção 2
54,28 € 55,36 € 57,13 € 56,10 €

Ano 2007 Ano 2008

Internamento

Ambulatório

Linhas de Produção / Anos Ano 2009 2010

 

 
Por sua vez, a Cláusula 48.ª Pagamento da parcela a cargo do Serviço Nacional de Saúde do 

Contrato de Gestão do Centro estabelece os termos a observar pela Entidade Pública 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 

 

42 Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010  

Contratante (a ARS do Algarve, I.P.) no que se refere ao pagamento da parcela a cargo do 

SNS, designadamente: 

a) Mediante pagamentos mensais por conta, por um valor correspondente a um 

duodécimo de 90% do valor previsível da Parcela a Cargo do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) – no ano de 2010, e como resultado do respectivo processo de 

Determinação da Produção Prevista e do cálculo da Parcela a Cargo do SNS, 

realizados nos moldes definidos contratualmente, os quais foram revistos na 

sequência da Circular Normativa n.º 1, de 26/01/2010 da ACSS, I.P. relativa à 

facturação aos subsistemas por parte dos estabelecimentos do SNS, apurou-se um 

pagamento mensal por conta no montante de 510.159,26€. Tendo em vista a 

concretização destes pagamentos, a Entidade Gestora do Centro apresentou as 

respectivas facturas-adiantamento até 20 dias antes do final do mês a que cada 

pagamento mensal por conta respeitava, tendo a ARS do Algarve. I.P. procedido ao 

pagamento das mesmas até ao último dia útil desse mês. Durante o ano de 2010 

estes procedimentos foram cumpridos pelas Partes no que respeita às doze 

facturas-adiantamento emitidas pela Entidade Gestora do Centro e pagas pela ARS 

do Algarve, I.P., num montante total de 6.121.911,12€. 

b) Através de um pagamento de reconciliação a realizar até ao final do primeiro 

semestre do ano seguinte, ou seja, até dia 30 de Junho de 2011. Neste caso, a 

Entidade Gestora do Centro obriga-se a apresentar à ARS do Algarve, I.P. por 

referência a cada mês e até final do mês seguinte, uma factura, designada factura-

acerto, pelo valor mensal da Parcela a Cargo do SNS, atentos os serviços clínicos 

efectivamente prestados no mês a que respeita e com a informação definida nos n.º 

9 e 10.º da referida cláusula e cujos cálculos devem respeitar a metodologia definida 

no Anexo XV. Remuneração ao Contrato de Gestão do Centro. Cabe à ARS do 

Algarve, I.P., até final do mês seguinte à sua recepção, conferir a factura-acerto e 

comunicar à Entidade Gestora do Centro a sua aceitação ou, em caso de detecção 

de erros ou omissões, remetê-la à Entidade Gestora do Centro, que deve proceder à 

sua correcção e nova apresentação até final do mês seguinte (cfr. n.º 11 da Cláusula 

48ª). Ainda de acordo com o n.º 12 da mesma Cláusula “o valor do pagamento de 

reconciliação a realizar até 30 de Junho do ano seguinte a que dizem respeito os 

serviços prestados, a favor da Entidade Pública Contratante ou da Entidade Gestora, 

consoante o caso, corresponde à soma do valor das facturas-acerto aceites pela 

Entidade Pública Contratante até essa data, referentes ao ano transacto.”  
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No âmbito do processo de apuramento do valor relativo ao pagamento de reconciliação do 

ano de 2010, o Departamento de Contratualização procedeu à validação das facturas-acerto 

mensais enviadas para validação pela Entidade Gestora do Centro, recorrendo para o efeito 

à seguinte metodologia: 

 
1. Considerar as facturas-acerto mensais enviadas pela Entidade Gestora do Centro 

através do ofício n.º 115/DE/11, de 10 de Fevereiro; 

 
2. Efectuar uma primeira validação no SIAD de toda a informação de produção 

constante nas facturas-acerto mensais mencionadas no ponto anterior; 

 
3. Realizar testes de consistência e fiabilidade da informação disponível no SIAD; 

 
4. Verificar no Trakcare (sistema de informação de registo clínico) um conjunto de 

episódios de internamento e de ambulatório, por patologia e por entidade 

pagadora, seleccionados através de processo de amostragem, com o intuito de 

aferir a consistência da informação disponibilizada no SIAD; 

 
5. Verificar no SAP Business One (sistema de informação de registo contabilístico) os 

montantes financeiros incluídos nas facturas-acerto mensais, designadamente, as 

receitas facturadas a Terceiros Pagadores, as receitas de taxas moderadoras e 

outras receitas comerciais; 

 
6. Verificar, através de processo de amostragem, um conjunto de facturas emitidas a 

Terceiros Pagadores, e analisar a respectiva consistência entre a informação 

existente no Trakcare e no SAP Business One; 

 
7. Garantir a correcta aplicação do mecanismo de cálculo da remuneração da Entidade 

Gestora do Centro. 

 
O trabalho de campo inerente ao processo de validação das facturas-acerto mensais do ano 

de 2010 foi desenvolvido pelo Departamento de Contratualização entre os meses de 

Fevereiro e Maio de 2011. Como resultado, foi elaborado o relatório Pagamento de 

Reconciliação Ano 2010, o qual foi submetido à apreciação do Conselho Directivo da ARS do 

Algarve, I.P. em 31 de Maio, tendo o mesmo sido objecto de deliberação favorável por parte 

daquele órgão em reunião realizada no dia 1de Junho.  

 
Em síntese, os montantes validados pela ARS do Algarve, I.P. no âmbito do pagamento de 

reconciliação relativo ao ano de 2010 e, em particular, nas principais parcelas que 
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determinam a remuneração da Entidade Gestora do Centro no período em análise podem 

observar-se no Quadro 14 – no mesmo quadro constam os montantes finais validados 

dessas parcelas nos anos 2007, 2008 e 2009. 

 
Quadro 14. CMFRS – Remuneração Anual da Entidade Gestora do Centro (2007/2010) 

Remuneração Base Anual da EG 2.223.595,29 € 5.818.578,45 € 6.779.533,71 € 7.068.209,60 €

      Internamento 2.203.131,40 € 5.689.530,00 € 6.504.128,40 € 6.752.282,02 €

      Ambulatório 20.463,90 € 203.384,10 € 279.566,22 € 315.927,58 €

      Deduções n.a. 74.335,66 € 4.160,91 € 0,00 €

Ano 2010

28.037,41 €

13.368,60 €

780,63 €

6.699.047,99 €

6.121.911,12 €

577.136,87 €
Valor do Pagamento de 

Reconciliação a favor da EGC
-1.885.282,10 € 269.951,29 € 267.089,34 €

Montante correspondente aos 

Adiantamentos mensais por conta
3.599.286,93 € 4.660.497,96 € 5.298.852,84 €

Montante da Parcela a Cargo do 

SNS
1.714.004,83 € 4.930.449,25 € 5.565.942,18 €

Receitas Comerciais de terceiros 

que cabem à EPC
2.637,50 € 2.761,88 € 2.767,56 €

Receitas correspondentes à 

cobrança de Taxas Moderadoras
3.529,00 € 13.391,40 € 14.947,30 €

Valor da receita de Terceiros 

pagadores a reter e a entregar à 

EPC

92.746,13 € 113.054,61 € 116.050,83 €

Receitas devidas por Terceiros 

Pagadores
562.462,46 € 957.537,67 € 1.299.537,14 €

326.974,97 €

383.534,93 €

Remuneração da Entidade Gestora 

do Centro
Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009

Parcela a Cargo de Terceiros 

Pagadores
410.677,84 € 758.921,31 € 1.079.825,85 €

 

 
Face aos valores obtidos nas principais parcelas que constituem a forma de cálculo da 

Parcela a Cargo do SNS, e tendo em conta o montante transferido pela ARS do Algarve, I.P. 

em 2010 através dos adiantamentos mensais por conta (6.121.911,12€), o Conselho Directivo 

da ARS do Algarve, I.P. deliberou aprovar o pagamento à Entidade Gestora do Centro do 

montante proposto no referido relatório (577.136,87€) a título de pagamento de 

reconciliação referente ao ano de 2010, sendo que este montante foi efectivamente pago à 

Entidade Gestora do Centro no dia 8 de Junho de 2011, cumprindo-se assim, mais uma vez, o 

prazo definido contratualmente para a conclusão deste processo (30 de Junho). Deste 

modo, entre 2007 e 2010 a remuneração da Entidade Gestora do Centro encontra-se 

devidamente apurada, validada e, na parte que respeita ao SNS, todos os montantes estão 

pagos.  
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No quadro seguinte apresenta-se a execução da remuneração anual da Entidade Gestora do 

Centro nos quatro anos de execução do Contrato de Gestão do Centro, bem como da 

respectiva parcela a cargo do SNS: 

 
Quadro 15. CMFRS – Execução da Remuneração Anual da Entidade Gestora do Centro (2007/2010) 

 

Remuneração base anual prevista 4.760.961,55 € 6.194.638,00 € 6.934.855,62 € 7.246.508,70 € 25.136.963,87 €

Remuneração base anual realizada 2.223.595,29 € 5.818.578,45 € 6.779.533,71 € 7.068.209,60 € 21.889.917,05 €

Tx. Execução 47% 94% 98% 98% 87%

Parcela a cargo do SNS prevista 3.999.207,70 € 5.178.331,10 € 5.887.614,28 € 6.802.123,47 € 21.867.276,54 €

Parcela a cargo do SNS realizada 1.714.004,83 € 4.930.449,25 € 5.565.942,18 € 6.699.047,99 € 18.909.444,25 €

Tx. Execução 43% 95% 95% 98% 86%

Total 2007/2010
Remuneração da Entidade Gestora 

do Centro
Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

 

 
Considerando os dois quadros anteriores, e no que respeita à remuneração da Entidade 

Gestora do Centro desde o início da execução do Contrato de Gestão do Centro, bem como 

da evolução dos encargos suportados pelo SNS, considera-se pertinente destacar os 

seguintes aspectos: 

 
 O Centro entrou em funcionamento no mês de Abril de 2007, tendo-se verificado 

alguns problemas que condicionaram a execução da actividade prevista para esse 

ano e, consequentemente, a respectiva remuneração da Entidade Gestora do 

Centro, em particular, a dificuldade por parte da Entidade Gestora do Centro em 

estabilizar o quadro de pessoal (sobretudo o pessoal médico) e garantir uma oferta 

consistente de cuidados de saúde, bem como uma certa dificuldade em 

implementar o modelo de referenciação de utentes, principal instrumento de 

regulação da procura dos cuidados de saúde oferecidos pelo Centro. Donde, o 

período inicial de exploração do Centro, previsto contratualmente até final do ano 

de 2007, revelou-se um período atípico na exploração do Centro, com efeitos 

negativos nas contas da Entidade Gestora do Centro; 

 
 Com excepção do ano de 2007, verifica-se que a execução da remuneração anual 

prevista da Entidade Gestora do Centro, bem como da parcela prevista a cargo do 

SNS, apresenta valores que se aproximam dos 100%, o que significa que o processo 

anual de determinação da Produção Prevista é realizado entre as Partes de forma 

exigente, consistente e responsável; 
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 Entre 2007 e 2010, a remuneração base anual da Entidade Gestora do Centro tem 

apresentado sempre acréscimos anuais homólogos (186% em 2008, 17% em 2009 e 

4% em 2010), totalizando um montante global de 21.889.917,05€ - o crescimento 

observado em 2010 parece apontar para uma certa estabilização futura da 

remuneração anual da Entidade Gestora do Centro, dado que a produção realizada 

também representou nesse ano um nível de utilização muito elevado da actual 

capacidade instalada do Centro; 

 
 Quanto à parcela a cargo do SNS, entre 2007 e 2010, a execução do contrato de 

Gestão do Centro representou um encargo total para o SNS de 18.909.444,25€, 

tendo-se igualmente verificado um crescimento anual homólogo dos encargos 

(188% em 2008, 13% em 2009 e 20% em 2010). Refira-se que o aumento dos encargos 

do SNS observados em 2010 está relacionado com a implementação da Circular 

Normativa n.º 1, de 26/01/2010 da ACSS, I.P. relativa à facturação aos subsistemas 

por parte dos estabelecimentos do SNS – ao invés, e como resultado desta 

alteração normativa, verificou-se uma redução de 70,5% (-916.002,21€) nas receitas 

devidas por Terceiros Pagadores à Entidade Gestora do Centro no ano de 2010; 

 
 As deduções financeiras aplicadas pela ARS do Algarve, I.P. à Entidade Gestora do 

Centro, como resultado da aplicação de multas contratuais, falhas específicas e 

incumprimento dos parâmetros de desempenho, têm vindo sempre a diminuir 

desde 2008 (primeiro ano em que puderam ser aplicadas), sendo que em 2010, pela 

primeira vez, não foi aplicada qualquer dedução financeira à Entidade Gestora do 

Centro. 

 

6.2. Situação económico-financeira da Entidade Gestora do Centro 

 
A Parceria Público-Privada estabelecida entre a ARS do Algarve, I.P. e a Sociedade Gestora 

do Centro, S.A. (cujo accionista único é o Grupo Galilei Saúde) para a exploração e 

manutenção do Centro tem como objecto principal a prestação de cuidados de medicina 

física e de reabilitação, pelo que o sucesso desta Parceria será sempre avaliado, em primeira 

instância, através da capacidade evidenciada pelo Parceiro Privado em prestar aos utentes 

cuidados de medicina física e de reabilitação com elevados padrões de qualidade, na 

quantidade acordada anualmente com o Parceiro Público, nos termos previstos no 

Contrato de Gestão do Centro. No entanto, uma Parceria Público-Privada bem sucedida, na 
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perspectiva da continuidade do negócio, implica também que se verifique uma trajectória 

de sustentabilidade económico-financeira da Entidade Gestora do Centro, pois só nessa 

medida o accionista privado verá satisfeitas as legítimas expectativas de remuneração do 

capital investido. Nesse sentido, e considerando que no final do ano de 2010 decorreu mais 

de metade do período contratualmente definido para a execução Contrato de Gestão de 

Centro (7 anos), considera-se oportuno incluir no presente relatório uma abordagem à 

evolução da situação económico-financeira da Entidade Gestora do Centro, recorrendo para 

o efeito à informação existente nos relatórios de gestão e contas relativos ao período 

2006/2010. 

 
Deste modo, e como se pode observar no quadro seguinte, a partir do ano de 2009 a 

Entidade Gestora do Centro apresenta resultados operacionais positivos, ou seja, a partir do 

momento em que a produção realizada pelo Centro atingiu um patamar elevado. No 

entanto, os resultados operacionais negativos obtidos no período 2006/2008, explicados 

sobretudo pelo desvio acentuado entre a Produção Prevista e a produção efectivamente 

realizada, contribuem para que, em termos acumulados, a Entidade Gestora do Centro 

registe resultados operacionais negativos de -1.564.660,21€. 

 
Quadro 16. CMFRS – Resultados económico-financeiros da Entidade Gestora do Centro (2006/2010) 

 

Resultados operacionais -146.119,00 € -985.285,00 € -853.992,00 € 262.933,79 € 157.802,00 € -1.564.660,21 €

Resultados financeiros -47,00 € -86.237,00 € -162.851,00 € -124.659,00 € -69.836,00 € -443.630,00 €

Resultados correntes -146.166,00 € -1.071.522,00 € -1.016.843,00 € 138.274,79 € 87.966,00 € -2.008.290,21 €

Resultados extraordinários 0,00 € 363,00 € -21.283,00 € 668.274,00 € 104.787,00 € 752.141,00 €

Resultados antes de impostos -146.166,00 € -1.071.159,00 € -1.038.126,00 € 806.549,00 € 192.752,00 € -1.256.150,00 €

Resultado líquido do exercício 0,00 € -1.072.853,00 € -741.871,00 € 977.158,00 € 24.370,00 € -813.196,00 €

Acumulado 

2007/2010
Resultados Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010Ano 2006

 
 
No que respeita aos resultados líquidos do exercício verifica-se também que, apenas a partir 

do exercício de 2009, os mesmos atingiram valores positivos, com particular destaque para 

o resultado obtido no ano de 2009, explicado sobretudo pelo montante dos resultados 

extraordinários, o qual resultou da revisão da forma de aplicação do mecanismo de 

remuneração da Entidade Gestora do Centro acordada entre as Partes aos anos de 2008 e 

2007. No entanto, e em termos acumulados, a Entidade Gestora do Centro registava no 

final do exercício de 2010 resultados líquidos de -813.196€.  

Um aspecto que deve ser tido em conta na análise dos resultados obtidos pela Entidade 

Gestora do Centro no ano de 2010 prende-se com a adopção do Sistema de Normalização 
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Contabilístico que entrou em 1 de Janeiro de 2010. Tal como é referido no Relatório de 

Gestão e Contas 2010 apresentado pela Entidade Gestora do Centro: 

 
“A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilístico em 1 de Janeiro de 

2010 teve um forte impacto nas contas constantes deste Relatório de Gestão. 

Constata-se que o resultado líquido de 2010 é de 24.370,46€, que compara com cerca de 

200 mil euros caso tivesse sido calculado de acordo com as normas do POC em vigor 

até 31 de Dezembro de 2009. O resultado apresentado é fortemente influenciado pelo 

desreconhecimento dos custos incorridos na preparação do concurso público de 

atribuição da parceria de exploração do Centro; de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilístico (SNC), o diferimento dos custos deixa de ser possível, pelo 

que o CMRSul reconheceu os 4/7 ainda por amortizar, integralmente nos resultados 

transitados. O resultado líquido é também afectado pelo reconhecimento em 

resultados operacionais de uma diferença negativa em 236.019,92€ entre o valor 

calculado das prestações SNS reconhecidas no fecho de contas e 2009, no início de 

2010, e o valor apurado em Junho desse ano”. 

 
O excerto acima apresentado permite concluir que o resultado líquido obtido pela Entidade 

Gestora do Centro em 2009 estava sobreavaliado em mais de 200 mil euros, como se veio a 

demonstrar na validação das facturas-acerto mensais do ano de 2009 efectuada pelo 

Departamento de Contratualização, situação que levou à degradação dos resultados 

operacionais em 2010 num montante semelhante. Por outro lado, as alterações 

contabilísticas resultantes da adopção do SNC afectaram directamente os resultados 

líquidos do exercício em cerca de 600 mil euros – note-se que, em contrapartida, esta 

situação vai ter uma repercussão positiva nos resultados da Entidade Gestora do Centro 

relativos aos próximos exercícios (2011, 2012 e 2013). 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da situação financeira e patrimonial da 

Entidade Gestora do Centro, desde a sua constituição em 2006 até ao final do ano de 2010, 

sendo de salientar os seguintes aspectos: 

 
 Com excepção do ano de constituição (2006), a Entidade Gestora do Centro tem 

registado sempre uma situação patrimonial negativa, agravada no exercício do ano 

de 2010 (-889.327€) pela introdução das novas normas do SNC – desde o exercício 

de 2007 que se mantém a situação prevista no n.º 2 do artigo 35.º do Código das 

Sociedades Comerciais; 
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 A Entidade Gestora do Centro cumpriu as disposições legais inscritas no referido 

artigo do Código das Sociedades Comerciais, isto é, no relatório de gestão e contas 

do ano de 2010 informa o accionista da situação patrimonial negativa, propondo-lhe 

o reforço dos capitais próprios num montante de 500.000€, os quais em conjunto 

com os resultados líquidos positivos previstos para o exercício de 2011 permitirão, 

na óptica da Entidade Gestora do Centro, ultrapassar esta situação até final do 

exercício de 2011. 

 
Quadro 17. CMFRS – Balanços da Entidade Gestora do Centro (2006/2010) 

 

IMOBILIZADO

   Imobilizações incorpóreas 43.982,00 € 42.633,00 € 84.660,00 € 50.613,00 € 0,00 €

   Imobilizações corpóreas 38.586,00 € 1.603.026,00 € 1.422.702,00 € 1.022.881,00 € 962.230,00 €

Sub Total 82.568,00 € 1.645.659,00 € 1.507.362,00 € 1.073.494,00 € 962.230,00 €

CIRCULANTE

   Existências 0,00 € 81.084,00 € 110.573,00 € 111.289,00 € 114.461,00 €

   Dívidas de Terceiros - curto prazo 9.000,00 € 134.071,00 € 410.286,00 € 657.864,00 € 602.159,00 €

   Depósitos bancários e caixa 922,00 € 1.234.321,00 € 532.100,00 € 719.941,00 € 374.808,00 €

   Acréscimos e diferimentos 146.166,00 € 3.560.628,00 € 6.246.923,00 € 7.305.647,00 € 7.253.062,00 €

Sub Total 156.088,00 € 5.010.104,00 € 7.299.882,00 € 8.794.741,00 € 8.344.490,00 €

Total do ACTIVO LÍQUIDO 238.656,00 € 6.655.763,00 € 8.807.245,00 € 9.868.234,00 € 9.306.719,00 €

FUNDOS PRÓPRIOS

   Capital 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

   Prestações acessórias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

   Doações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.309,00 € 7.854,00 €

   Reservas legais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195.431,00 €

   Resultados transitados 0,00 € 0,00 € -1.614.595,00 € -2.356.466,00 € -2.166.984,00 €

   Resultado líquido do exercício 0,00 € -1.072.853,00 € -741.871,00 € 977.157,00 € 24.370,00 €

Sub Total 50.000,00 € -1.022.853,00 € -2.306.466,00 € -328.000,00 € -889.327,00 €

PASSIVO

   Dívidas a terceiros - m/longo prazo 0,00 € 2.000.000,00 € 3.150.972,00 € 1.000.499,00 € 610.232,00 €

   Dívidas a Terceiros - curto prazo 118.108,00 € 5.370.575,00 € 7.016.888,00 € 8.725.459,00 € 9.585.814,00 €

   Acréscimos e diferimentos 70.548,00 € 308.042,00 € 945.850,00 € 470.276,00 € 0,00 €

Sub Total 188.656,00 € 7.678.617,00 € 11.113.710,00 € 10.196.234,00 € 10.196.046,00 €

Total CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 238.656,00 € 6.655.764,00 € 8.807.245,00 € 9.868.234,00 € 9.306.719,00 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

 

 
 Quanto ao Activo, e no que respeita às dívidas de terceiros, destaca-se a dívida do 

SAMS, relativa a serviços prestados pelo Centro nos anos de 2007 e 2008 a utentes 

beneficiários daquele subsistema no montante de 156.400€. Por outro lado, parte 

significativa do montante em dívida pelos subsistemas públicos ADSE, IASFA e ADM, 

reconhecida nas contas de 2010, foi entretanto regularizada através de pagamentos 

efectuados pela ARS do Algarve, IP, nos termos do memorando celebrado para o 

efeito entre os Ministérios da Saúde e das Finanças; 
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 No que respeita ao Passivo, a Entidade Gestora do Centro diminui em 2010 o passivo 

bancário para 2.359.993€ (2.830.639€ em 2009), sobretudo, como resultado da 

amortização do financiamento de médio e longo prazo obtido junto do Banco Efisa 

(redução de 1.000.000€ em 2009 para 610.232€ em 2010). No entanto, a dívida a 

fornecedores aumentou em 2010 para 1.590.263€ (era de 1.343.931€ em 2009), 

destacando-se neste particular o montante de 714.863€ em dívida à entidade 

subcontratada para garantir a manutenção do edifício e equipamentos do Centro 

(Dalkia – Energia Serviços, SA) 

 
Em suma, e ultrapassadas as dificuldades iniciais na exploração do Centro, visíveis 

sobretudo nos resultados obtidos nos exercícios de 2007 e 2008, a Entidade Gestora do 

Centro apresenta resultados operacionais positivos desde o ano de 2009, admitindo-se que 

tal continue a acontecer nos próximos exercícios. Por outro lado, o Contrato de Gestão do 

Centro previa a possibilidade da Entidade Gestora do Centro reforçar, desde o início da 

operação, o montante relativamente modesto dos capitais próprios iniciais (50.000€), com 

o intuito de dotar a entidade de maior robustez económico-financeira para fazer face aos 

compromissos assumidos nos primeiros tempos de actividade – esta opção não foi 

accionada pela Entidade Gestora do Centro assistindo-se apenas em 2009 ao reforço dos 

capitais próprio em um 1.000.000€, realizado através de prestações acessórias. Deste 

modo, considera-se que passados 4 anos da execução do contrato de Gestão, a Entidade 

Gestora do Centro deve alterar esta persistente situação patrimonial negativa, a qual não 

lhe garante um nível de liquidez suficiente para pagar de forma mais atempada os 

compromissos que assumiu perante os fornecedores. Donde, considerando quer a análise 

efectuada às demonstrações financeiras, quer a expectativa de resultados positivos no ano 

de 2011, recomenda-se à Entidade Gestora do Centro que, até final do ano de 2011, proceda 

ao reforço do capital social num montante mínimo de 500.000€. 
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7. Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 

 

7.1. Enquadramento contratual 

 

O Contrato de Gestão do Centro estabelece na Cláusula 53.ª Avaliação do desempenho da 

Entidade Gestora que o exercício, por parte da Entidade Gestora do Centro, das actividades 

objecto do Contrato de Gestão é avaliado nos termos do seu Anexo XVI. Sistema de 

monitorização e avaliação do desempenho. Deste modo, a avaliação do desempenho da 

Entidade Gestora do Centro compreende, nos termos contratuais, as seguintes áreas: 

 
 Resultados, mediante avaliação do cumprimento dos parâmetros de desempenho 

de resultado; 

 
 Serviço, mediante avaliação do cumprimento dos parâmetros de desempenho de 

serviço; 

 
 Satisfação, através da avaliação do grau de satisfação dos utentes, de acordo com 

os resultados dos inquéritos de satisfação dos utentes efectuados Entidade 

Gestora do Centro durante o período de avaliação, nos termos previstos na 

Cláusula 36.ª Inquéritos de satisfação dos utentes e profissionais do Contrato de 

Gestão do Centro. 

 
Assim, e tendo por base os critérios de avaliação por áreas definidos no Contrato de Gestão 

do Centro, a grelha de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro a aplicar é 

a seguinte: 

 
Quadro 18. CMFRS – Grelha de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro 

> 30 pontos > 50 pontos

≤ 150 pontos ≤ 250 pontos

> 150 pontos > 250 pontos

≤ 300pontos ≤ 500 pontos

Bom < 95% ≥ 90%

Satisfatório < 90% ≥ 75%

Insatisfatório > 300 pontos > 500 pontos < 75%

Critérios de Avaliação
Áreas de avaliação

Resultados Serviço
Satisfação dos 

Utentes

Muito Bom ≤ 30 pontos ≤ 50 pontos ≥ 95%
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Por sua vez, a avaliação global do desempenho da Entidade Gestora do Centro seguirá os 

seguintes critérios: 

 
Quadro 19. CMFRS – Avaliação Global do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 

Insatisfatório
A Entidade Gestora obtém mais de 800 pontos de penalização ou 

índices de satisfação dos Utentes inferiores a 75%

Avaliação Global da Entidade Gestora do Centro

Muito Bom
A Entidade Gestora obtém menos de 80 pontos de penalização e 

índices de satisfação dos Utentes superiores a 90%

Bom

A Entidade Gestora obtém menos de 400 pontos de penalização e 

índices de satisfação dos Utentes superiores a 90%, mas não reúne as 

condições para obter a classificação de Muito Bom

Satisfatório

A Entidade Gestora obtém menos de 800 pontos de penalização e 

índices de satisfação dos Utentes superiores a 75%, mas não reúne as 

condições para obter as classificações de Muito Bom ou Bom

 

 
Ainda neste âmbito, a Cláusula 50.ª Monitorização do desempenho do Contrato de Gestão do 

Centro refere que a Entidade Gestora do Centro deve implementar, nos termos constantes 

do Anexo XVI. Sistema de monitorização e avaliação do desempenho ao Contrato de Gestão 

do Centro, um sistema de monitorização e avaliação do seu próprio desempenho, bem 

como do desempenho das entidades que actuem sob sua conta ou orientação, incluindo as 

entidades subcontratadas, que permita à ARS do Algarve, I.P. o acompanhamento e 

verificação do cumprimento do Contrato de Gestão do Centro. Para este efeito, a Entidade 

Gestora do Centro disponibiliza no SIAD a informação necessária à monitorização dos 

parâmetros de desempenho de resultados, enquanto no que respeita à monitorização dos 

parâmetros de desempenho de serviço, a mesma resulta de acções de auditoria/fiscalização 

efectuadas no Centro por parte da ARS do Algarve, I.P., designadamente, através do 

Departamento de Contratualização e do Gabinete de Instalações e Equipamentos. Por sua 

vez, a informação sobre a avaliação da satisfação dos utentes é extraída dos resultados 

obtidos nos inquéritos de satisfação dos utentes realizados pela Entidade Gestora do 

Centro. 

 
Acrescente-se ainda que como resultado do processo de monitorização dos referidos 

parâmetros de desempenho de resultados e de serviço pode verificar-se a ocorrência de 

falhas de desempenho por parte da Entidade Gestora do Centro, as quais, de acordo com o 
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estipulado na Cláusula 52.ª Falhas de desempenho do Contrato de Gestão do Centro, são 

classificadas do seguinte modo:  

 
 Falhas específicas, relacionadas com referenciações indevidas por parte do Centro;  

 
 Falhas de resultado, as que dizem respeito ao incumprimento dos parâmetros de 

desempenho classificados no Anexo XVI. Sistema de monitorização e avaliação do 

desempenho como parâmetros de desempenho de resultados; 

 
 Falhas de serviço, as que se referem ao incumprimento dos Parâmetros de 

Desempenho classificados no Anexo XVI. Sistema de monitorização e avaliação do 

desempenho como parâmetros de desempenho de serviço. 

 
As falhas de desempenho em que incorra a Entidade Gestora do Centro traduzem-se em 

pontos de penalização, nos termos definidos no Anexo XVI. Sistema de monitorização e 

avaliação do desempenho ao Contrato de Gestão do Centro. No entanto, e como resulta do 

n.º 5 da Cláusula 52.ª Falhas de desempenho do Contrato de Gestão do Centro, as deduções 

por falhas de desempenho a realizar pela ARS do Algarve, I.P. não poderão ultrapassar, em 

cada ano, o montante correspondente a 5% do valor previsível da remuneração base anual 

da Entidade Gestora do Centro – em 2010, este valor foi de 7.246.508,70€, de acordo com os 

cálculos efectuados no âmbito do processo de determinação da Produção Prevista.  

 
Considerando o estipulado no Anexo XV. Remuneração ao Contrato de Gestão do Centro, o 

valor unitário da dedução a impor à Entidade Gestora do Centro por  cada ponto de 

penalização verificado corresponde a 0,12% de 5% do valor previsível da remuneração anual 

da Entidade Gestora do Centro no ano em causa, pelo que, o valor do ponto de penalização 

a praticar no ano de 2010 foi de 434,79€, para um montante máximo anual de 362.325,44€ 

relativo a penalizações por falhas de desempenho. 

 
No contexto da gestão da qualidade, o Contrato de Gestão do Centro inclui um conjunto 

exigente de obrigações para a Entidade Gestora do Centro, cuja implementação contribui 

para atingir elevados padrões de qualidade assistencial, designadamente: 

 
 Certificação do sistema de gestão da qualidade do Centro pela norma ISO 9001 e do 

sistema de gestão ambiental pela norma ISO 14001 – a Entidade Gestora do Centro 

obteve estas certificações em Abril de 2008, sendo as mesmas válidas até Abril de 

2012; 
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 Acreditação do Centro pela Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 

(CARF), obtida pela Entidade Gestora do Centro em Outubro de 2008 e válida até 

Outubro de 2011; 

 
 Contratação de uma entidade externa (iAsist) para a elaboração do programa de 

monitorização e avaliação dos resultados assistenciais; 

 
 Contratação de uma entidade externa para a realização do inquérito de satisfação 

dos profissionais do Centro (iSBS consultancy); 

 
 Contratação de uma entidade externa para a execução dos inquéritos de satisfação 

dos utentes (USPEQ/CARF) 

 
 Certificação energética do Centro, obtida em Março de 2009 e válida por 6 anos. 

 
Nos pontos seguintes deste capítulo apresentam-se os resultados da avaliação do 

desempenho da Entidade Gestora do Centro no ano de 2010, nas três áreas previstas no 

Contrato de Gestão do Centro, ou seja, resultados, serviço e satisfação dos utentes, bem 

como a classificação final atingida em função da aplicação dos critérios e da grelha de 

avaliação acima mencionados. 

 

7.2. Parâmetros de desempenho de resultados 

 
 
Relativamente ao processo de monitorização dos parâmetros de desempenho de 

resultados no ano de 2010, considera-se pertinente referir alguns aspectos relacionados 

com a realização deste processo por parte da ARS do Algarve, I.P., designadamente: 

 
 A ARS do Algarve, I.P., recebeu os relatórios de monitorização dos resultados 

assistenciais elaborados pela entidade externa contratada pela Entidade Gestora do 

Centro para o efeito (iAssist), os quais por acordo entre as Partes passaram a ter 

uma periodicidade semestral. 

 
 O sistema interno de revisão de utilização em internamento previsto na alínea f) do 

n.º 4 da Cláusula 34.ª Qualidade dos Serviços Clínicos do Contrato de Gestão do 

Centro, sobre cujos resultados assenta a fixação de metas para os parâmetros de 
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desempenho de resultados n.º 8, 14, 15, 16 e 17, produziu os primeiros resultados no 

ano de 2010, o que permitiu a monitorização daqueles parâmetros de desempenho. 

 
 Os valores de referência para os parâmetros de desempenho de resultados foram 

acordados entre as Partes em 2008, nos termos previstos no n.º 18 do Anexo XIII. 

Qualidade dos Serviços Clínicos ao Contrato de Gestão do Centro. 

 
 O parâmetro de desempenho de resultado n.º 10 associado à ocorrência de 

reacções transfusionais não se aplica, dado que o Centro não realiza transfusões de 

sangue. 

 
Tendo em conta estes aspectos, e considerando a informação disponibilizada pela Entidade 

Gestora do Centro no SIAD e nos relatórios trimestrais enviados à ARS do Algarve, I.P., os 

resultados atingidos nestes parâmetros de desempenho, devidamente validados pelo 

Departamento de Contratualização (Anexo 3 ao presente relatório), merecem os seguintes 

comentários: 

 
 A Entidade Gestora do Centro realizou em cada semestre do ano de 2010 mais do 

que 25% da Produção Prevista para esse ano, quer na actividade realizada em 

internamento (medida em dias de internamento por patologia), quer na actividade 

realizada em ambulatório (medida em número de consultas externas e número de 

sessões de hospital de dia). No que respeita ao parâmetro de desempenho de 

resultados n.º 1 e, em concreto, ao número efectivo de dias de internamento 

verificados para a população da área de influência do Centro, a Entidade Gestora do 

Centro também cumpriu em todas as patologias, nos dois semestres, o valor de 

referência fixado para este parâmetro (50%); 

 
 A actividade realizada em 2010 pela Entidade Gestora do Centro em internamento 

(medida em dias de internamento por patologia) e em ambulatório (medida em 

número de consultas externas e número de sessões de hospital de dia) fora do 

âmbito do Serviço Público de Saúde foi residual em qualquer um dos 12 meses do 

ano, ficando claramente abaixo do valor máximo de referência (15% da Produção 

Prevista para o ano de 2010); 

 
 Não se registou nenhum cancelamento de admissões programadas, por 

responsabilidade da Entidade Gestora do Centro; 
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 Os valores de referência fixados para a ocorrência de úlceras de pressão, quedas em 

doentes internados e erros de medicação não foram ultrapassados em nenhum dos 

12 meses; 

 
 Os valores de referência fixados para os parâmetros de desempenho relacionados 

com o sistema interno de revisão de utilização em internamento não foram 

ultrapassados; 

 
 Os valores de referência fixados para o cancelamento de consultas externas e de 

sessões de hospital de dia por motivos imputáveis à Entidade Gestora do Centro 

não foram ultrapassados em nenhum dos 12 meses; 

 
  Os valores de referência fixados para os tempos médios de espera de atendimento 

no dia para consultas externas e sessões de hospital de dia não foram ultrapassados 

em nenhum dos 12 meses. 

 
Em suma, a Entidade Gestora do Centro registou um cumprimento integral dos valores de 

referência fixados para os parâmetros de desempenho de resultado, não incorrendo desta 

forma em qualquer ponto de penalização por falhas de desempenho. 

 
No que respeita aos resultados assistenciais, e em particular, aos ganhos em saúde obtidos 

pelos utentes tratados no Centro, é importante salientar que os resultados medidos através 

da aplicação das escalas de valorização clínica-funcional (FIM, FAM e MMSE), evidenciam que 

o aumento de actividade do Centro não tem colocado em causa a eficácia dos processos de 

reabilitação adoptados. No âmbito do programa de monitorização dos resultados 

assistenciais do Centro, realizado pela entidade externa iASIST, é apresentado o Perfil de 

Reabilitação Clínica (PRC) do Centro através do benchmarking de reabilitação clínica com 

dois outros Centros de referência (o Instituto Guttman, em Barcelona; o Centro de Medicina 

de Reabilitação do Alcoitão), o qual assenta na utilização de um conjunto de indicadores 

ajustados pela severidade e independência funcional dos doentes, destinados a analisar as 

seguintes dimensões: casuística e complexidade; melhoria da independência funcional e 

eficiência Funcional; qualidade assistencial. No relatório anual de 2010, destacam-se as 

seguintes conclusões que atestam a qualidade do trabalho realizado no Centro:  

 
 “Casuística e Complexidade: no ano de 2010 a complexidade do CMRSUL foi superior 

face ao período homólogo anterior, contudo, inferior ao Grupo Referência; 
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 Melhoria da Independência Funcional e Eficiência Funcional: quando comparado com 

o Grupo Referência., o CMRSUL continua a revelar mais eficiência na gestão dos seus 

tempos de internamento. Situação que melhorou face ao ano 2009. A melhoria da 

Independência funcional motora ajustada foi superior face ao ano 2009, no entanto 

ainda inferior ao Grupo Referência. Por outro lado, os seus pacientes obtiveram 

ganhos motores diários praticamente idênticos aos esperados. Situação que melhorou 

face ao período homólogo. A casuística atendida no Centro apresentou em 2010, no 

momento da admissão, níveis de independência funcional motora superiores ao Grupo 

de Referência. Não obstante, foram observadas melhorias significativas no momento 

da alta. A melhoria da Independência funcional cognitiva ajustada foi inferior quer face 

ao Grupo Referência, quer ao período homólogo anterior. Já os ganhos cognitivos 

diários foram superiores aos esperados. Apesar da casuística do CMRSUL ter 

apresentado, no momento da admissão, níveis de independência funcionais cognitivos 

elevados, foram registadas melhorias significativas no momento da alta. 

 
 Qualidade Assistencial: A taxa de episódios com complicação foi inferior em relação ao 

Grupo Referência e ao período homólogo. Tanto o número de quedas como o número 

de doentes com quedas foi inferior ao registado em 2009. Não se registaram doentes 

com úlceras tanto na admissão como na alta.” 

 

7.3. Parâmetros de desempenho de serviço 

 
 
O Contrato de Gestão do Centro estabelece no Quadro 5. do Anexo XVI. Sistema de 

monitorização e avaliação do desempenho um conjunto de 60 parâmetros de desempenho 

de serviço, aos quais estão associadas, em caso de incumprimento, falhas de desempenho 

de serviço e os respectivos pontos de penalização. Como resultado do processo de 

monitorização efectuado pela ARS do Algarve, IP (ver Anexo 4) salienta-se o cumprimento 

generalizado das obrigações contratuais por parte da Entidade Gestora do Centro, situação 

própria de uma entidade com um sistema de gestão da qualidade e da qualidade ambiental 

devidamente certificados. Deste modo, no ano de 2010, e à semelhança do que já ocorrera 

em 2009, a Entidade Gestora do Centro não registou qualquer ponto de penalização 

associado a falhas de desempenho de serviço. 
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7.4. Satisfação dos Utentes 

 
 
De acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 3 da Cláusula 53.ª Avaliação do desempenho 

da Entidade Gestora do Contrato de Gestão do Centro, a satisfação dos utentes constitui 

uma das áreas de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro, medida através 

dos resultados obtidos nos inquéritos de satisfação efectuados durante o período em 

avaliação.  

 
Sobre a elaboração e realização dos inquéritos de satisfação dos utentes dispõe a Cláusula 

36.ª Inquéritos de satisfação dos Utentes e profissionais que os mesmos sejam preparados e 

realizados por uma entidade independente, adequadamente credenciada, (a Entidade 

Gestora do Centro escolheu a USPEQ/CARF como entidade responsável pela elaboração do 

inquérito de satisfação), comprometendo-se a Entidade Gestora do Centro a assegurar que 

os resultados dos inquéritos são introduzidos num sistema de base de dados acessíveis 

pelos representantes da ARS do Algarve, I.P. Ainda sobre esta matéria, o Anexo XIII. 

Qualidade dos Serviços Clínicos ao Contrato de Gestão do Centro estabelece no n.º 4 as 

seguintes disposições: 

 
 Os inquéritos de satisfação dos utentes abrangerão a totalidade dos utentes com 

episódios de internamento no Centro e uma amostra representativa e significativa 

de, no mínimo, 25% dos utentes em ambulatório. 

 
 A metodologia dos inquéritos deve respeitar modelos já testados, em Portugal ou 

no estrangeiro, bem como as indicações da Organização Mundial da Saúde nesta 

matéria e será objecto de aprovação pela Entidade Pública Contratante. 

 
No final do ano de 2009, e após dois anos de operacionalização do inquérito trimestral de 

satisfação dos utentes, procedeu-se à revisão da estrutura do referido inquérito, tendo em 

vista a sua implementação no ano de 2010. Esta opção, tomada de comum acordo pelas 

Partes, teve por base uma reflexão conjunta assente nos seguintes pressupostos: 

 
 A necessidade sentida pelas Partes de racionalizar e simplificar a estrutura do 

inquérito, dotando-o de maior facilidade de preenchimento por parte dos utentes; 

 
 O reconhecimento que cada uma das áreas de actividade do Centro (internamento 

e ambulatório) tem as suas especificidades de funcionamento, pelo que faz sentido 

adaptar o inquérito a cada umas delas; 
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 Garantir que as questões que integram o item Valor Global são iguais nas duas áreas 

e que todas elas (e apenas elas) relevam para efeitos de avaliação do desempenho 

da Entidade Gestora do Centro na área da satisfação dos utentes, nos termos 

previstos na Cláusula 53.ª Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Contrato 

de Gestão do Centro. 

 
Deste modo, o inquérito de satisfação dos utentes a ser aplicado a partir do ano de 2010 

apresenta as seguintes características: 

 
a) As questões encontram-se agrupadas em 5 itens de avaliação: receptividade do 

serviço; consentimento informado; respeito; participação; valor global. 

 
b) A escala de avaliação passa a ser constituída por 4 níveis: 1. Discorda totalmente; 2. 

Discorda; 3. Concorda; 4. Concorda totalmente. 

 
c) O inquérito tem uma apresentação diferente para as duas áreas de actividade do 

Centro (internamento e ambulatório) – as questões opcionais foram escolhidas 

tendo em conta as especificidades de cada uma das áreas. 

 
d) Na área do internamento, o inquérito de satisfação é constituído por 50 questões, 

agrupadas do seguinte modo pelos 5 itens de avaliação: receptividade do serviço 

(13); consentimento informado (9); respeito (6); participação (8); valor global (14), 

que inclui 3 questões sobre serviços específicos cujos resultados não relevam para 

efeitos de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Centro. 

 
e) Na área do ambulatório, o inquérito de satisfação é constituído por 44 questões, 

agrupadas do seguinte modo pelos 5 itens de avaliação: receptividade do serviço 

(12); consentimento informado (8); respeito (6); participação (7); valor global (11); 

 
f) O item Valor Global apresenta exactamente as mesmas 11 questões nas duas 

apresentações do inquérito, sendo as respostas a este conjunto de questões as que 

relevam para efeitos de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Centro; 

 
g) Consideram-se como respostas que evidenciam a satisfação dos utentes com os 

cuidados de saúde prestados pelo Centro, o somatório das respostas com resultado 

3. Concorda e 4. Concorda totalmente. 
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Contudo, a Entidade Gestora do Centro não conseguiu operacionalizar no 1.º trimestre do 

ano de 2010 a versão revista do inquérito de satisfação dos utentes, tendo optado por 

aplicar a versão anterior. Esta situação, devidamente identificada pela ARS do Algarve, I.P. 

no relatório semestral de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro de 2010, 

colocou alguns problemas de compatibilização e agregação dos resultados obtidos nas 

duas versões do inquérito, os quais foram ultrapassados pelas Partes, sobretudo, no que 

respeita ao item Valor Global, cujos resultados determinam a avaliação do desempenho da 

Entidade Gestora do Centro na área da satiisfação dos utentes. 

 
No quadro seguinte pode observar-se a evolução, entre 2008 e 2010, do nível de 

participação dos utentes no inquérito de satisfação, comparando por linha de actividade o 

número potencial de respondentes com os respondentes efectivos. A este propósito, 

esclareça-se o conceito de respondente potencial em cada uma das linhas de actividade: no 

internamento, corresponde ao número de episódios de internamento ocorridos em cada 

ano; no ambulatório, corresponde ao número de utentes que efectuaram sessões de 

hospital de dia (episódios de ambulatório) em cada ano.  

 
Quadro 21. CMFRS – Nível de participação no Inquérito de Satisfação (2008/2010) 

Ano 2010 799 342 43%

Internamento 393 222 56%

Ambulatório 406 120 30%

Ano 2009 636 263 41%

Internamento 360 204 57%

Ambulatório 276 59 21%

Ano 2008 568 232 41%

Internamento 319 186 58%

Ambulatório 249 46 18%

Respondentes 

Potenciais

Repondentes 

Efectivos
% participaçãoPeríodo / Participação

 

 
No no ano de 2010 responderam efectivamente ao inquérito um total de 342 utentes (43% 

do total de potenciais respondentes), com o seguinte nível de participação por linha de 

actividade: 56% dos utentes com episódios de internamento no ano de 2010; 30% dos 

utentes com episódios de ambulatório nesse período. É importante salientar que o número 

efectivo de respondentes tem vindo sempre a aumentar nas duas áreas de actividade, em 

particular, no ambulatório, sendo que face a 2009, o número efectivo de respondentes ao 
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inquérito aumentou em 30%, isto é, as alterações introduzidas ao inquérito parecem ter 

contribuído para melhorar o nível de participação, precisamente, um dos objectivos que se 

pretendia alcançar. 

 
Por patologias, verificou-se no internamento um maior nível de participação no inquérito 

dos utentes com patologias de Lesões Medulares e Outras Patologias, ao invés do baixo nível 

de participação demonstrado pelos utentes da patologia de Traumatismos Crânio-

encefálicos. 

 
Quadro 22. CMFRS – Participação no Inquérito de Satisfação, por patologia (2010) 

Internamento

Episódios de Internamento 230 75 36 52 393

Respondentes ao Inquérito 116 58 9 39 222

% de Respondentes 50% 77% 25% 75% 56%

Ambulatório

Episódios de Ambulatório 132 31 15 228 406

Respondentes ao Inquérito 33 15 5 67 120

% de Respondentes 25% 48% 33% 29% 30%

Participação Inquérito AVC
Lesões 

Medulares
TCE

Outras 

Patologias
Total

 

 

No ambulatório, e à semelhança do que ocorreu nos anos anteriores, o nível de participação 

foi mais baixo, embora se deva destacar o número efectivo de respondentes obtido em 

Outras Patologias e em Acidentes Vasculares Cerebrais, bem como a boa percentagem de 

respondentes de utentes na patologia de Lesão Medulares. 

 
De acordo com informação prestada pela Entidade Gestora do Centro, o inquérito de 

satisfação dos utentes é apresentado aos utentes pelo Gabinete Social do Centro, aquando 

da preparação das respectivas altas, sendo que nesse momento é avaliada a capacidade 

física/cognitiva dos utentes para responderem ao inquérito – donde, a diferença 

encontrada entre o número de respondentes e o número de episódios de internamento, 

refere-se a utentes que não demonstraram capacidade física/cognitiva suficiente para 

responderem ao inquérito.  

 
Relativamente aos resultados obtidos por área de actividade e por item de avaliação, 

verifica-se que, tal como já havia acontecido em 2008 e 2009, os utentes que receberam 

cuidados de saúde no Centro na área do internamento evidenciam maiores níveis de 

satisfação, em todos os itens de avaliação, do que os revelados pelos utentes tratados na 
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área do ambulatório, sendo que é no item de avaliação Participação que o nível de 

satisfação dos utentes atinge valores mais baixos, com maior ênfase no ambulatório. 
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Gráfico 15. CMFRS. % Satisfação dos utentes por item de avaliação (2010)

% Satisfação Internamento % Satisfação Ambulatório
 

Não obstante o elevado nível de satisfação evidenciado pelos utentes, a análise detalhada 

dos resultados obtidos às questões colocadas nos diferentes itens de avaliação, 

considerando a versão revista do inquérito, permite evidenciar alguns aspectos do 

funcionamento do Centro que, do ponto de vista dos utentes, devem merecer uma maior 

atenção por parte da Entidade Gestora do Centro, designadamente: 

 
 Receptividade do Serviço: o nível de satisfação mais baixo (79%) é atingido na 

questão Existe pessoal suficiente e disponível para atender às minhas necessidades; 

por áreas de actividade do Centro, no internamento a facilidade em chegar ao 

Centro (72%) parece não ser a melhor, enquanto no ambulatório, existe um baixo 

nível de satisfação com os serviços de transporte (55%); 

 
 Participação: os respondentes, sobretudo em ambulatório, evidenciam uma menor 

satisfação nas questões Consigo lidar bem com as actividades da vida diária (68%) e 

De uma forma geral, consigo fazer coisas sem grandes obstáculos (66%); 

 
 Outras questões: os respondentes que tiveram episódios de internamento no Centro 

demonstraram um nível de satisfação com os serviços de lavandaria (83%) e com as 
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refeições (80%) que indiciam a necessidade de melhorar a prestação daqueles 

serviços.  

 
No que respeita à determinação do valor global de satisfação dos utentes manisfestado nos 

respectivos inquéritos de satisfação, e de acordo com a metodologia acordada entre as 

Partes mencionada anteriormente, os resultados obtidos para o item de avaliação Valor 

Global revelam um nível de satisfação global dos utentes de 93%, sendo que as duas áreas 

de actividade atingiram valores de satisfação dos utentes superiores a 90%, o que ocorre 

pela primeira vez em 3 anos de realização do inquérito. 

 
Quadro 23. CMFRS – Avaliação global (%) de Satisfação dos utentes (Ano 2010) 

Internamento Ambulatório Valor Global

Recomendava o CMRSul a um amigo ou familiar. 100% 96% 98%

O tratamento que recebo corresponde ás 

minhas expectativas.
90% 88% 89%

Sinto-me seguro(a) no CMRSul. 98% 94% 97%

O tratamento que recebo no CMRSul torna-me 

mais capaz de fazer as coisas que quero fazer no 

momento.

92% 87% 90%

O CMRSul satisfaz as necessidades pelas quais 

vim cá.
92% 91% 92%

Estou satisfeito(a) com as medidas de segurança 

existentes.
97% 94% 96%

Os colaboradores ajudam-me a fazer coisas que 

me fazem sentir seguro(a) na minha casa ou na 

comunidade.

95% 87% 92%

De uma forma geral, estou satisfeito(a) com o 

tratamento que recebo.
88% 90% 89%

Mesmo se tivesse outra opção, preferia vir para 

o CMRSul.
95% 95% 95%

O edifício está em boas condições. 96% 94% 95%

Estou satisfeito(a) com as áreas comuns 

(ginásios, enfermarias, refeitórios, piscina, 

entre outros).

95% 89% 93%

Média Geral das 11 Questões 94% 91% 93%

Questões do Item Valor Global
% Utentes Satisfeitos

 

 
Tendo em conta os critérios de avaliação da satisfação dos utentes inscritos no n.º 4 da 

Cláusula 53.ª Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Contrato de Gestão do 

Centro, o resultado atingido traduz um nível de muito bom, destacando-se os seguintes 

aspectos: 
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1. O resultado global obtido no ano de 2010, isto é, 93% de utentes satisfeitos com a 

prestação de cuidados de saúde recebidas no Centro representa uma melhoria face 

aos resultados obtidos nos anos de 2008 (85%) e 2009 (88%). 

 
2. O nível de satisfação evidenciado pelos utentes tratados no internamento é 

superior em quase todas as 11 questões que constituem o item de avaliação Valor 

Global,  ao nível de satisfação evidenciado pelos utentes tratados no ambulatório. 

As principais diferenças residem nas respostas registadas às questões O tratamento 

que recebo no CMRSul torna-me mais capaz de fazer as coisas que quero, neste 

momento, Os colaboradores ajudam-me a fazer coisas que me fazem sentir seguro na 

minha casa ou na comunidade e Estou satisfeito com as áreas comuns, nas quais os 

utentes respondentes tratados em ambulatório demonstraram um nível de 

satisfação mais baixo. No geral, em apenas 2 das 11 questões o nível de satisfação 

obtido não ultrapassou os 90%. 

 
3. Continua a ser muito elevado o número de utentes que recomendaria o Centro a 

outras pessoas (98%) e que, mesmo tendo alternativas, voltaria a escolher o Centro 

como local de tratamento (95%). Estes resultados consolidam a ideia, já observada 

em anos anteriores, que após quase 4 anos completos de funcionamento o Centro 

afirmou-se, do ponto de vista dos utentes, como uma entidade credível e de 

referência na prestação de cuidados de saúde na área da medicina física e de 

reabilitação. 

 
4. É igualmente muito elevado o número de utentes que afirmaram sentir-se seguros 

no Centro (97%), em particular, quando estavam a receber tratamentos. Numa 

entidade obrigada contratualmente a desenvolver um exigente sistema de gestão 

da qualidade, estas respostas confirmam a pertinência da adopção de normas e 

procedimentos centrados nos utentes. 

 
5. As respostas que traduzem menores níveis de satisfação (ainda que muito 

elevados) estão relacionadas com a superação das expectativas dos utentes 

relativamente aos tratamentos recebidos no Centro (89%) – este valor foi de 78% em 

2008 e 84% em 2009. Donde, e na sequência de recomendação efectuada pela ARS 

do Algarve em anos anteriores, a Entidade Gestora do Centro terá desenvolvido 

trabalho adicional na componente da gestão das expectativas dos utentes, 

eventualmente, através do reforço da participação dos mesmos (e, em alguns 
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casos, dos familiares) na definição dos objectivos a atingir através dos respectivos 

programas de reabilitação. 

 
Ainda no contexto da satisfação dos utentes, o Departamento de Contratualização realizou 

em 2010 uma acção inspectiva ao sistema de gestão e tratamento de reclamações adoptado 

pelo Centro, da qual resultaram as seguintes considerações: 

 
1. O Centro dispõe de um livro de reclamações, disponível no Gabinete do Utente, sendo 

que a sua existência está devidamente assinalada em vários locais do Centro. No 

entanto, o modelo de livro de reclamações disponível no Centro é o definido para os 

estabelecimentos de saúde privados e não o modelo definido para os serviços e 

organismos da Administração Pública; 

 
2. No âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente do Centro, certificado pelas 

normas ISO 9001 e ISO 14001, existe um procedimento interno relativo ao tratamento 

de reclamações, no qual estão descritos todos os procedimentos a adoptar desde a 

recepção e registo da reclamação até à respectiva resposta e fecho. Para a 

operacionalização deste procedimento, e para além do livro de reclamações, o Centro 

disponibiliza aos utentes, visitantes e colaboradores de 4 caixas de 

sugestões/reclamações/elogios em local bem visível (uma em cada piso do 

internamento, uma na recepção geral e outra na recepção das consultas externas) – 

nestes casos, o registo é feito em impresso interno do Centro; 

 
3. Refira-se que, ao contrário da disposição contratual sobre esta matéria, bem como da 

demais legislação em vigor, o tratamento das reclamações/sugestões não é efectuado 

pelo Gabinete do Utente do Centro, mas antes pela respectiva Gestora da Qualidade; 

 
4. Da análise da informação sobre reclamações dos utentes constatou-se que, até à 

presente data, não existe nenhum registo no livro de reclamações do Centro, sendo 

que todas as reclamações/sugestões dos utentes registadas até à data foram feitas 

através dos impressos internos existentes nas caixas de sugestões/reclamações. 

Acrescente-se que existe evidência do tratamento dado às mesmas, da adopção de 

acções preventivas/correctivas, bem como da respectiva comunicação aos utentes, 

sendo elaborados relatórios anuais sobre esta temática.  
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Na sequência da acção inspectiva, e considerando as disposições legais e contratuais 

existentes sobre esta matéria, foram dirigidas à Entidade Gestora do Centro as seguintes 

recomendações: 

 
1. Não obstante dispor de um livro de reclamações, e dado que o Centro é um 

estabelecimento de saúde do SNS, deve a Entidade Gestora do Centro adquirir o livro 

de reclamações próprio dos serviços e organismos da Administração Pública, nos 

termos previstos na legislação em vigor. 

 
2. Na sequência da recomendação efectuada no número anterior, deve a Entidade 

Gestora do Centro efectuar as diligências necessárias para passar a integrar o sistema 

SIM-Cidadão, nos termos dos demais estabelecimentos do SNS. Para o efeito poderá 

contactar o Observatório Regional do SIM-Cidadão que funciona na ARS do Algarve, 

I.P. 

 
3. Garantir que todas as reclamações efectuadas pelos utentes são registadas no livro de 

reclamações do Centro e têm o tratamento previsto na lei, sem prejuízo da utilização 

de outros impressos/formulários internos por parte da Entidade Gestora do Centro. 

 
4. Actualizar o procedimento interno definido no Sistema de Gestão da Qualidade e 

Ambiente do Centro, de forma a garantir que o tratamento das reclamações é dirigido 

e executado pelo Gabinete do Utente do Centro, cumprindo assim as disposições 

contratuais relativas a esta matéria. 

 
5. Desenvoler as diligências internas que entender por convenientes, de modo a garantir 

um tempo médio de resposta aos utentes mais próximo do tempo previsto da lei (15 

dias). 

 
Desde a entrada em funcionamento do Centro o número de reclamações registadas 

(praticamente todas nas caixas de sugestões/reclamações que fazem parte do sistema 

interno de gestão da qualidade) foi o seguinte: 0 em 2007; 32 em 2008 (tempo médio de 

resposta de 50 dias); 18 em 2009 (tempo médio de resposta de 38 dias); 15 em 2010 (tempo 

médio de resposta de 23 dias) – a maior parte das reclamações estão relacionadas com a 

qualidade da alimentação. No entanto, deve salientar-se como aspecto positivo a redução 

contínua do número de reclamações (bem como do tempo médio de resposta) desde o ano 

de 2008, altura em que o Centro concluiu os processos de certificação e acreditação, não 

obstante o aumento significativo do número de utentes tratados. 



 

 
Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 
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7.5. Avaliação global do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 

 

 
De acordo com os critérios de avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro 

previstos no Contrato de Gestão do Centro e descritos no ponto 7.1. do presente relatório, e 

considerando os resultados obtidos pela Entidade Gestora do Centro nas diferentes áreas 

de avaliação (serviço, resultados e satisfação dos utentes) no ano de 2010, apresenta-se no 

quadro seguinte uma síntese da classificação do desempenho obtido , no qual, para efeitos 

comparativos, constam igualmente os resultados obtidos na avaliação do desempenho dos 

anos de 2008 e 2009: 

 
Quadro 24. CMFRS – Avaliação global da Entidade Gestora do Centro (Ano 2008/2010) 

Resultados
0 pontos de 

penalização
Muito Bom

10 pontos de 

penalização
Muito Bom

0 pontos de 

penalização
Muito Bom

Serviço
200 pontos de 

penalização
Bom

0 pontos de 

penalização
Muito Bom

0 pontos de 

penalização
Muito Bom

Satisfação dos 

Utentes
85% Satisfatório 88% Satisfatório 93% Muito Bom

Avaliação Global Muito Bom

Ano 2010

Classificação Avaliação
Áreas de Avaliação

Ano 2008 Ano 2009

Classificação Avaliação Classificação Avaliação

Satisfatório Satisfatório

 

 
Deste modo, o desempenho global da Entidade Gestora do Centro em 2010 foi muito bom, 

isto é, obteve menos de 80 pontos de penalização e índices de satisfação dos utentes 

superiores a 90%, o que representa o melhor resultado nos três anos em que foi efectuado 

esta avaliação. Saliente-se que o desempenho de muito bom foi atingido nas três áreas 

objecto de avaliação, destacando-se também o facto de, pela primeira vez, não se ter 

registado qualquer ponto de penalização associado a falhas de desempenho de serviço e de 

resultados.  

 

 

 



ANEXO 1

Tempo médio de espera primeiras 
consultas de avaliação 2010

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010



1 2 3 4 NA

ARS Algarve 10 15 19 20 16 17

AVC 10 16 19 25 6 16

LM 6 19 16 22 15 16

Outros 12 9 19 19 23 17

TCE 7 60 5 21

C H B Alentejo 7 13 9 10

AVC 8 11 9 9

Outros 19 19

TCE 6 6

C H B Algarvio 11 11 17 46 20 13

AVC 10 11 18 12

LM 78 78

Outros 6 11 15 13 20 12

TCE 20 20

Hospital de Faro 9 13 20 39 19 15

AVC 10 13 20 51 28 16

LM 6 12 19 17 12

Outros 8 10 20 32 3 14

TCE 8 46 6 12

Outros - Não SNS 4 15 19 43 10 19

AVC 20 20

LM 19 7 14 13

Outros 4 14 20 50 7 21

TCE 4 19 9 11

SNS Outros 14 14 21 31 14 16

AVC 9 10 13 10

LM 14 18 20 18 17

Outros 25 15 22 31 7 19

Tempo médio de espera 10 13 19 30 16 15

Nota 1: Não foram considerados 6 episódios de consulta, dado que a informação disponível não era fiável 

Entidades Referenciadoras
Prioridades Clínicas Tempo Médio de 

espera Geral

CMFRS. 2010 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA 

CONSULTA DE AVALIAÇÃO, POR PRIORIDADE CLÍNICA, PATOLOGIA E ENTIDADE 

REFERENCIADORA



1 2 3 4 NA

ARS Algarve 25 46 97 22 11 201

AVC 10 21 23 4 3 61

LM 2 3 13 2 1 21

Outros 9 20 61 16 6 112

TCE 4 2 1 7

C H B Alentejo 9 8 5 22

AVC 7 6 5 18

Outros 2 2

TCE 2 2

C H B Algarvio 33 31 18 2 1 85

AVC 26 27 13 66

LM 1 1

Outros 4 4 5 1 1 15

TCE 3 3

Hospital de Faro 88 132 113 15 8 356

AVC 51 97 75 8 5 236

LM 10 4 9 1 24

Outros 18 30 29 5 3 85

TCE 9 1 1 11

Outros - Não SNS 3 6 8 4 3 24

AVC 1 1

LM 1 1 1 3

Outros 2 5 6 3 1 17

TCE 1 1 1 3

SNS Outros 15 24 8 1 4 52

AVC 5 8 1 14

LM 8 9 2 2 21

Outros 2 7 6 1 1 17

Total Geral 173 247 249 44 27 740

Nota 1: Não foram considerados 6 episódios de consulta, dado que a informação disponível não era fiável 

Entidades Referenciadoras
Prioridades Clínicas

Total de Consultas

CMFRS. 2010 - PRIMEIRAS CONSULTAS DE AVALIAÇÃO REALIZADAS EM 2010, 

POR PRIORIDADE CLÍNICA, PATOLOGIA E ENTIDADE REFERENCIADORA



ANEXO 2

Produção Realizada 2010

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010



AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 86 30 13 79 208

Fevereiro 130 30 13 72 245

Março 143 28 16 106 293

Abril 91 28 14 88 221

Maio 137 29 16 98 280

Junho 106 22 10 106 244

Julho 118 19 12 108 257

Agosto 124 32 11 84 251

Setembro 111 30 11 85 237

Outubro 100 27 14 82 223

Novembro 98 34 15 93 240

Dezembro 78 18 13 58 167

Total 1.322 327 158 1.059 2.866

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 27 4 1 17 49

Fevereiro 48 3 4 9 64

Março 40 3 5 27 75

Abril 25 8 2 30 65

Maio 55 7 2 26 90

Junho 30 6 2 31 69

Julho 34 4 2 20 60

Agosto 30 8 2 15 55

Setembro 28 9 1 17 55

Outubro 28 7 4 14 53

Novembro 26 9 3 27 65

Dezembro 25 4 1 16 46

Total 396 72 29 249 746

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

Período
Primeiras Consultas Externas, por patologia 

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Total de Consultas Externas, por patologia

Período
Total Consultas Externas, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Primeiras Consultas Externas, por patologia



AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 75 22 8 75 180

Fevereiro 106 26 5 70 207

Março 121 27 13 100 261

Abril 75 20 11 86 192

Maio 110 21 13 94 238

Junho 83 14 8 100 205

Julho 104 11 9 101 225

Agosto 97 25 10 79 211

Setembro 95 22 10 79 206

Outubro 80 18 11 77 186

Novembro 80 26 10 88 204

Dezembro 59 15 10 53 137

Total 1.085 247 118 1.002 2.452

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 121 26 15 379 541

Fevereiro 215 56 57 439 767

Março 336 66 91 653 1.146

Abril 272 73 60 534 939

Maio 348 81 39 547 1.015

Junho 357 50 21 575 1.003

Julho 270 48 32 612 962

Agosto 269 63 55 432 819

Setembro 300 82 97 364 843

Outubro 361 108 67 475 1.011

Novembro 246 100 46 382 774

Dezembro 191 82 30 288 591

Total 3.286 835 610 5.680 10.411

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Sessões de Hospital de Dia, por patologia

Período
Sessões de Hospital de Dia, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Total de Consultas Externas, por patologia (factura-acerto)

Período
Consultas Externas, por patologia



AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 13 3 1 17

Fevereiro 15 6 7 4 32

Março 20 1 6 2 29

Abril 20 4 2 5 31

Maio 20 7 5 4 36

Junho 26 8 3 3 40

Julho 21 6 1 5 33

Agosto 19 7 5 7 38

Setembro 25 9 4 38

Outubro 15 10 2 6 33

Novembro 22 6 3 5 36

Dezembro 14 8 2 6 30

Total 230 75 36 52 393

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 603 286 140 110 1.139

Fevereiro 665 246 244 114 1.269

Março 859 260 177 184 1.480

Abril 797 273 177 159 1.406

Maio 782 375 150 154 1.461

Junho 821 319 124 236 1.500

Julho 747 392 153 283 1.575

Agosto 737 457 94 284 1.572

Setembro 735 409 60 221 1.425

Outubro 741 426 113 241 1.521

Novembro 659 411 161 247 1.478

Dezembro 743 359 142 236 1.480

Total 8.889 4.213 1.735 2.469 17.306

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

Período
Episódios de Internamento, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Dias de Internamento, por patologia

Período
Dias de Internamento, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Episódios de Internamento, por patologia



AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 46 95 0 110 67

Fevereiro 45 59 55 45 49

Março 44 79 43 58 50

Abril 43 76 49 47 49

Maio 42 69 44 45 47

Junho 40 61 44 50 45

Julho 39 61 49 52 45

Agosto 39 62 43 49 45

Setembro 38 59 45 50 44

Outubro 39 56 46 48 44

Novembro 38 58 47 49 44

Dezembro 39 56 48 47 44

Total 39 56 48 47 44

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 2 1 2 5 3

Fevereiro 2 2 6 6 3

Março 2 2 6 6 4

Abril 3 2 6 6 4

Maio 3 3 5 6 4

Junho 3 3 5 6 4

Julho 3 3 5 6 4

Agosto 3 3 5 6 4

Setembro 3 3 5 6 4

Outubro 3 3 5 6 4

Novembro 3 3 5 6 4

Dezembro 3 3 5 6 4

Total 3 3 5 6 4

Fonte:Entidade Gestora do CMFRS, SIAD 15/04/2011

Período
Sessões Hospital Dia/Consultas Externas, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - Demora média de internamento, por patologia

Período
Demora média, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2010 - N.º médio SHD/Consultas Externas, por patologia



ANEXO 3

Monitorização dos parâmetros de 
desempenho de resultados 2010

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010



Número efectivo de dias de internamento em 

cada patologia não é inferior, em cada semestre, 

ao menor dos seguintes valores: 

(i) 50% do número total de Dias de Internamento 

verificados para a população da área de 

influência do Centro, nesse semestre; 

LM=70% 

TCE=71% 

AVC=90% 

Outras=65%

LM=59% 

TCE=81% 

AVC=85% 

Outras=80%

≥50% DI 

Produção a 

utentes 

Não

(ii) 25% do número de dias de internamento que 

constituem a Produção Prevista, para esse ano.

LM=50% 

TCE=38% 

AVC=46% 

Outras=54%

LM=69% 

TCE=27% 

AVC=45% 

Outras=85%

≥25% DI 

Produção 

Prevista

Não

2

Número efectivo de Consultas Externas não é 

inferior, em cada semestre, a 25% do número de 

Consultas Externas que constituem a Produção 

Prevista, para esse ano.

Semestral

50 - Máximo                                          

>20% e <25% - 25 

pontos                                      

<20% - 50 pontos

60% 55%
≥25% Produção 

Prevista
Não

3

Número efectivo de Sessões de Hospital de Dia 

não é inferior, em cada semestre, a 25% do 

número das Sessões de Hospital de Dia que 

constituem a Produção Prevista, para esse ano.

Semestral

50 Máximo                                           

>20% e <25% - 25 

pontos                                      

<20% - 50 pontos

52% 48%
≥25% Produção 

Prevista
Não

4

Actividade de internamento, por patologia, 

realizada fora do âmbito do Serviço Público de 

Saúde não excede 15% da Produção Prevista em 

internamento.

Mensal
 300 - Máximo                                    

100 pontos por patologia

LM=0,9% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=0%

LM=1,7% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=0%

LM=2,5% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=0%

LM=3,4% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=1,5%

LM=4,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=3,1%

LM=4,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=3,1%

LM=4,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=5,6%

LM=4,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=8,8%

LM=4,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=9,7%

LM=4,7% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=11,4%

LM=5,2% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=12,9%

LM=5,3% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=12,9%

≤15% Produção 

Prevista
Não

5

Actividade de Consultas Externas realizada fora 

do âmbito do Serviço Público de Saúde não 

excede 15% da Produção Prevista em consulta 

externa.

Mensal 100 pontos 0,3% 0,7% 1,1% 1,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,6% 3,0% 3,2% 3,6% 3,7%
≤15% Produção 

Prevista
Não

6

Actividade de Hospital de Dia realizada fora do 

âmbito do Serviço Público de Saúde não excede 

15% da Produção Prevista em hospital de dia.

Mensal 100 pontos 0,5% 1,1% 1,4% 1,8% 2,3% 2,8% 3,4% 3,8% 4,3% 4,8% 5,3% 5,5%
≤15% Produção 

Prevista
Não

7

Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de ocorrência de cancelamento de 

admissões programadas.

Mensal 50  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Não

8

Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de ocorrência de readmissões não 

programadas.

Mensal 50 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5% Não

9
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de ocorrência de úlceras de pressão.
Mensal 50  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Não

10
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de ocorrência de reacções transfusionais.
Mensal 75  pontos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

O Centro não 

realiza 

transfusões

N/A

11
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de quedas em doentes internados.
Mensal 75  pontos 1,7% 1,2% 0,0% 2,6% 2,2% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 10,0% Não

12

Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de erros de medicação em doentes 

internados.

Mensal 75  pontos 0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,2% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Não

13

Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de ocorrência de reacções adversas a 

medicamentos em doentes internados.

Mensal 100  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% Não

Mar-10 Abr-10
Falhas de 

Desempenho
Set-10

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado Ano 2010

Quadro 4. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

Jul-10 Ago-10Jan-10 Mai-10Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

Monitorização
Pontos de penalização

1 Semestral

150 - Máximo                                                 

(i) >40% e <50% - 25 

pontos por patologia                                                               

(i) <40% - 50 pontos por 

patologia                                                  

(ii) >20% e <25% - 25 

pontos por patologia                                              

(ii) <20% - 50 pontos por 

patologia          

Valores de 

Referência
Fev-10 Jun-10 Out-10 Nov-10 Dez-10



Mar-10 Abr-10
Falhas de 

Desempenho
Set-10

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado Ano 2010

Quadro 4. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

Jul-10 Ago-10Jan-10 Mai-10Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

Monitorização
Pontos de penalização

1 Semestral

150 - Máximo                                                 

(i) >40% e <50% - 25 

pontos por patologia                                                               

(i) <40% - 50 pontos por 

patologia                                                  

(ii) >20% e <25% - 25 

pontos por patologia                                              

(ii) <20% - 50 pontos por 

patologia          

Valores de 

Referência
Fev-10 Jun-10 Out-10 Nov-10 Dez-10

14
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de admissões inapropriadas.
Mensal 100  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5% Não

15
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de dias de internamento inapropriados.
Mensal 100 pontos 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 5,3% 3,0% 2,7% 0,0% 10% Não

16
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de transferências indevidas.
Mensal 75 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5% Não

17
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de classificações de actividade incorrectas.
Mensal 75 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 5% Não

18
Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de cancelamento de Consultas Externas.
Mensal 25 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 2,0% Não

19

Não foi ultrapassado o valor de referência para o 

tempo de espera para atendimento em Consulta  

Externa.

Mensal 25 pontos 0:13 0:17 0:16 0:12 0:11 0:08 0:13 0:08 0:12 0:11 0:11 0:09 45m Não

20

Não foi ultrapassado o valor de referência para o 

tempo médio de espera no dia da Sessão de 

Hospital de Dia.

Mensal 10 pontos 0:03 0:05 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:05 0:07 0:08 25 min Não

21

Não foi ultrapassado o valor de referência para a 

taxa de cancelamento de Sessões de Hospital de 

Dia.

Mensal 10 pontos 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 5,0% Não



ANEXO 4

Monitorização dos parâmetros de 
desempenho de serviço 2010

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 2010



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Jan-10 Fer-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10

Falhas de 

Desempenho

1

A Entidade Gestora apresentou, num prazo máximo de 

30 dias após verificação do incumprimento, 

diagnóstico e plano de medidas correctivas da situação 

de incumprimento dos parâmetros de desempenho de 

resultados constantes do n.º 4 da Cláusula 35ª e do n.º 

6 da Cláusula 53.ª do Contrato de Gestão

Trimestral 25 pontos n.a. n.a. n.a. n.a. Não

2
A Entidade Gestora dispõe de livro de reclamações 

disponível em permanência.
Anual 25 pontos Sim Não

3
Todos os órgãos técnicos de apoio elaboram e 

apresentam relatórios trimestrais de actividades
Anual 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

4

Todo o hardware  e software  em uso está registado em 

nome da Entidade Gestora possui as licenças de 

software  necessárias e exigidas por lei 

Semestral 50 pontos Sim Sim Não

5

A Entidade Gestora apresentou diagnóstico e plano de 

medidas para corrigir os problemas relativos à 

cobrança de Receitas de Terceiros Pagadores

Trimestral 50 pontos n.a. n.a. Não

6
A Entidade Gestora entregou toda a informação anual 

exigida nos termos do número 2 da Cláusula 55.ª
Semestral 25 pontos Sim Não

7

A Entidade Gestora entregou toda a informação 

trimestral exigida nos termos da alínea a) do número 3 

da Cláusula 55.ª

Trimestral 35 pontos Sim Sim Sim Sim Não

8

A Entidade Gestora entregou toda a informação anual 

exigida nos termos do parágrafo i), ii), iv), v), vi) e vii) 

da alínea b) do número 3 da Cláusula 55.ª

Semestral 50 pontos Sim Sim Não

9

A Entidade Gestora apresenta o relatório anual sobre o 

sistema de gestão da qualidade exigida nos termos do 

parágrafo iii), da alínea b) do número 3 da Cláusula 

55.ª

Semestral 25 pontos Sim Sim Não

10

A Entidade Gestora apresentou o plano de medidas 

correctivas a que se refere a alínea b) do n.º 4 da 

Cláusula 35ª do Contrato de Gestão.

Semestral 25 pontos n.a. n.a. Não

11

A Entidade Gestora atingiu um valor satisfatório em 

50% dos indicadores apurados como insatisfatórios em 

dois relatórios de avaliação consecutivos, no prazo de 

3 meses após apuramento dos resultados 

insatisfatórios.

Semestral 25 pontos n.a. n.a. Não

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Serviço ano 2010

Quadro 5. do Anexo XVI do Contrato de Gestão



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
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12

A Entidade Gestora atingiu um valor satisfatório em 

100% dos indicadores apurados como insatisfatórios 

em dois relatórios de avaliação consecutivos, no prazo 

de 6 meses após apuramento dos resultados 

insatisfatórios.

Semestral 50 pontos n.a. n.a. Não

13
A Entidade Gestora realizou os inquéritos de 

satisfação dos Utentes e dos profissionais.
Trimestral 100 pontos Sim Sim Sim Sim Não

14

A Entidade Gestora apresentou um plano de medidas 

correctivas a que se refere o n.º 3 da Cláusula 36ª do 

Contrato de Gestão.

Semestral 25 pontos n.a. n.a. Não

15

A Entidade Gestora apresentou um plano de medidas 

correctivas a que se refere a alínea a) do n.º 9 da 

Cláusula 37ª do Contrato de Gestão.

Semestral 50 pontos n.a. n.a. Não

16

A Entidade Gestora apresentou relatório comprovativo 

do cumprimento dos critérios conforme alínea c) n.º 9 

da Cláusula 37ª do Contrato de Gestão

Semestral 50 pontos n.a. n.a. Não

17
A Entidade Gestora dispõe de um inventário 

actualizado dos Equipamentos e sistemas médicos
Semestral 50 pontos Sim SIm Não

18
A Entidade Gestora procedeu à revisão do plano de 

renovação de equipamentos e sistemas médicos
Anual 50 pontos Não

19
A Entidade Gestora procedeu à actualização do plano 

de formação inicial do pessoal
Semestral 25 pontos Sim Sim Não

20
A Entidade Gestora procedeu à actualização do plano 

de formação contínua do pessoal
Semestral 25 pontos Sim Sim Não

21

Todas as medidas correctivas resultantes da acção das 

inspecções e testes são prontamente executadas de 

acordo com os tempos de resposta acordados.

Semestral 50 pontos n.a. n.a. Não

22

Todas as instalações especiais e equipamentos foram 

recepcionados e testados (commissioned ) de acordo 

com as instruções dos fabricantes e dos manuais de 

serviço.

Semestral 25 pontos Sim Sim Não

23

Os sistemas e equipamentos de detecção, alarme e 

extinção de incêndios cumprem as normas e 

regulamentos em vigor, têm sido sujeitos a  inspecções 

regulamentares e os respectivos consumíveis estão 

dentro dos prazos de validade. 

Semestral 25 pontos Sim Sim Não
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24

A resposta a solicitações de manutenção curativa é 

efectiva e cumpre os níveis de tempos de resposta 

acordados e constantes no manual de manutenção.

Semestral 100 pontos Sim Sim Não

25

A Entidade Gestora actualizou o seu manual de 

manutenção de edifícios e instalações técnicas 

especiais

Anual 75 pontos Sim Não

26
A Entidade Gestora actualizou o programa de ciclo de 

vida dos equipamentos
Semestral 75 pontos Sim Sim Não

27

A Entidade Gestora elaborou o plano de manutenção 

preventiva detalhado (PMPD) de edifícios e 

instalações técnicas especiais

Semestral 100 pontos Sim Sim Não

28

A Entidade Gestora elaborou o relatório mensal de 

manutenção (RMM) de edifícios e instalações técnicas 

especiais

Mensal
10 pontos/ 

trimestre
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

29

A Entidade Gestora elaborou o relatório anual de 

manutenção (RAM) de edifícios e instalações técnicas 

especiais

Semestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

30

A Entidade Gestora mantém registos actualizados da 

informação relativa à gestão do património  para 

efeitos do n.º 3 da Cláusula 13ª do Contrato de Gestão

Semestral 25 pontos Não

31

A realização dos testes dos sistemas e dos 

equipamentos é feita por operadores credenciados 

pelos fabricantes de acordo com as instruções destes e 

nos períodos por eles definidos.

Semestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

32

A Entidade Gestora elaborou o plano de manutenção 

preventiva detalhado dos equipamentos e sistemas 

médicos

Semestral 30 pontos Sim Sim Sim Sim Não

33

A Entidade Gestora apresentou o relatório mensal de 

manutenção (RMM) preventiva e curativa dos 

equipamentos e sistemas médicos

Mensal 15 pontos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

34

A Entidade Gestora apresentou o relatório anual de 

manutenção (RAM) preventiva e curativa dos 

equipamentos e sistemas médicos

Semestral 30 pontos Sim Sim Não

35

A Entidade Gestora elaborou o programa mensal de 

manutenção preventiva e curativa dos espaços 

envolventes

Mensal 25 pontos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

36
A Entidade Gestora organiza e executa um programa 

de visitas diárias de inspecção dos espaços envolventes
Mensal 10 pontos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não
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37

A manutenção preventiva dos espaços envolventes está 

a ser desenvolvida de acordo com o previsto no plano 

de manutenção , as especificações e o manual de 

manutenção

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

38

Os trabalhos de manutenção curativa e as solicitações 

de emergência apresentadas ao Serviço de manutenção 

de espaços envolventes  são atendidas dentro dos 

tempos de resposta e rectificação exigidos.

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

39

A manutenção preventiva do equipamento sanitário da 

instalação de águas e esgotos está a ser desenvolvida 

de acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

40

A manutenção preventiva das instalações de 

alimentação e distribuição de energia eléctrica está a 

ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 75 pontos Sim Sim Sim Sim Não

41

A manutenção preventiva das redes de distribuição de 

energia eléctrica em baixa tensão está a ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as especificações 

de manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

42

A manutenção preventiva dos quadros eléctricos está 

ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

43

A manutenção preventiva das tomadas, força motriz e 

alimentações especiais das instalações e equipamentos 

eléctricos está ser desenvolvida de acordo com o 

Plano, as Especificações de Manutenção e o Manual 

de Manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

44

A manutenção preventiva da protecção contra 

descargas atmosféricas está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de manutenção 

e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não
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45

A manutenção preventiva da rede estruturada de voz e 

dados está ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Não

46

A manutenção preventiva dos sistemas e equipamentos 

de sinalização e intercomunicação está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as especificações 

de manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

47

A manutenção preventiva dos sistemas e difusão de 

som, TV e vídeo está ser desenvolvida de acordo com 

o plano, as especificações de manutenção e o manual 

de manutenção

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

48

A manutenção preventiva do sistema de informação 

horária está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 10 pontos Sim Sim Sim Sim Não

49

A manutenção preventiva das redes internas de TV 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

50

A manutenção preventiva dos sistemas de detecção e 

alarme de incêndios está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 50 pontos N/A N/A N/A N/A Não

51

A manutenção preventiva dos sistemas de vigilância e 

alarme de intrusão está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

52

A manutenção preventiva da infra-estrutura de 

radiocomunicações está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

53

A manutenção preventiva dos aparelhos elevadores 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não
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54

A manutenção preventiva da central térmica está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as especificações 

de manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

55

A manutenção preventiva dos sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as especificações 

de manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 75 pontos Sim Sim Sim Sim Não

56

A manutenção preventiva da cozinha, cafeterias e 

copas está ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 25 pontos Sim Sim Sim Sim Não

57

A manutenção preventiva das redes e equipamentos de 

gases medicinais e vácuo está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de manutenção 

e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

58

A manutenção preventiva das redes e equipamentos de 

gases combustíveis está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

59

A manutenção preventiva das redes e equipamentos de 

ar comprimido industrial está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de manutenção 

e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Sim Sim Sim Sim Não

60

A manutenção preventiva dos sistemas e equipamentos 

de frio está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 75 pontos Sim Sim Sim Sim Não


