
ERRATA RELATÓRIO E CONTAS 2019 

 

Na pagina 66,  

Onde se lê: 

Bloco Operatório 2019 
∆ 

(%) 

Contratado 

2019 

Taxa de 

Realização 

Total Intervenções cirúrgicas 5.141 1,8% 5.350 96,0% 

Deve ler-se: 

Bloco Operatório 2019 
∆ 

(%) 

Contratado 

2019 

Taxa de 

Realização 

Total Intervenções cirúrgicas 5.141 3.8% 5.350 96,1% 

 

Na página 93, 

Onde se lê:  Em 2019 81,5% dos episódios de urgência foram atendidos dentro do 

tempo de espera previsto no protocolo de triagem para cada nível de prioridade clínica, o que 

representa um nível de cumprimento de 99,4% da meta contratualizada. 

Deve ler-se:  Em 2019 74,4% dos episódios de urgência foram atendidos dentro do 

tempo de espera previsto no protocolo de triagem para cada nível de prioridade clínica, o que 

representa um nível de cumprimento de 90,7% da meta contratualizada. 

 

Na página 187,  

Onde se lê: A previsão interna é de que o Índice de Desempenho Global do Contrato 

Programa 2019 seja 89,3%, distribuído pelos vários eixos conforme indicado no quadro abaixo. 

Deve ler-se:  A previsão interna é de que o Índice de Desempenho Global do Contrato 

Programa 2019 seja 89,2%, distribuído pelos vários eixos conforme indicado no quadro abaixo. 

 

No quadro 10.26  

Onde se lê: 

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2019 

IDG 
Grau de 

Concretização  

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 25,9% 86,5% 

   Eixo Nacional 18,0% 17,8% 99,0% 

IDG - ULSBA 100,0% 89,3% 89,3% 



 

Deve ler-se: 

IDG - Resumo Ponderação 

Dezembro 2019 

IDG 
Grau de 

Concretização  

Cuidados de Saúde Hospitalares 30,0% 25,8% 86,1% 

   Eixo Nacional 18,0% 17,7% 98,3% 

IDG - ULSBA 100,0% 89,2% 89,2% 

 

 

Na página 189, 

Onde se lê: O IDG sectorial da área de desempenho assistencial é estimado em 9,3%, 

acima dos 9% do seu peso relativo. 

Deve ler-se: O IDG sectorial da área de desempenho assistencial é estimado em 9,2%, 

acima dos 9% do seu peso relativo. 

 

No quadro 10.27 

Onde se lê: 

Cuidados de Saúde Secundários Ponderação: 30% 

Indicadores 
Peso 

Relativo 
Objetivo 

 
2019 

Grau 

Cump. 

G. Cump. 

Ajustado 

G. Cump. 

Pond. 

Acesso 9,0% IDG: 8,6% 

Percentagem de episódios de urgência atendidos 

dentro do tempo de espera previsto no protocolo 
de triagem 

1,5% 82% 81,5 99,4 99,4 1,5% 

 

Deve ler-se: 

Cuidados de Saúde Secundários Ponderação: 30% 

Indicadores 
Peso 

Relativo 
Objetivo 

 
2019 

Grau 

Cump. 

G. Cump. 

Ajustado 

G. Cump. 

Pond. 

Acesso 9,0% IDG: 8,5% 

Percentagem de episódios de urgência atendidos 

dentro do tempo de espera previsto no protocolo 
de triagem 

1,5% 82% 74,4 90,7 90,7 1,5% 

  



Na página 192, 

Onde se lê: O IDG estimado apurado é de 89,3%, conforme demonstrado acima, pelo 

que o valor estimado de incentivos a receber é de cerca de 7.179.040€ (considerando o valor 

revisto, a penalização será de 7.394.382€), mas note-se que há vários indicadores que são 

muito provisórios.  

Deve ler-se: O IDG estimado apurado é de 89,2%, conforme demonstrado acima, pelo 

que o valor estimado de incentivos a receber é de cerca de 7.179.040€ (considerando o valor 

revisto, a penalização será de 7.394.382€), mas note-se que há vários indicadores que são 

muito provisórios.  

 

Na pagina 198, 

na linha Passivo Corrente, fornecedores, a 31/12/2016, 

Onde se lê:  12.844.326,69€  

Deve ler-se: 12.884.326,69€ 

 

Na pagina 262,  

Área Financeira nº 4 

Onde se lê: 

O controlo das faturas em pré-contencioso é deficitário, havendo grande risco de prescrição 

das mesmas. É feito por uma funcionária da área de contencioso sem dedicação exclusiva. 

Deve ler-se: 

O controlo das faturas em pré-contencioso é deficitário, havendo grande risco de prescrição 

das mesmas. Iniciaram-se procedimentos de analise e revisão de processos de trabalho com 

vista a uma melhoria do controlo interno, a ser realizado neste âmbito, pela área financeira. 

 


