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Até ao final do mês de Dezembro de 2015, o Centro Hospitalar apresenta, em todas as linhas de produção, 

uma execução superior aos valores contratados com a tutela.  
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Por outro lado, conforme veremos ao longo deste capítulo, na maioria das linhas de produção no ano de 2015 

a produção foi superior aos valores do período homólogo do ano de 2014. 

 

 

 

2.1  

A estrutura assistencial, em regime de internamento no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, regista uma 

ligeira tendência de crescimento no ano de 2015 face a igual período de 2014, verificando-se um aumento de 

GDH médicos de 1,27% apesar da ligeira diminuição de 0,6% em GDH cirúrgicos. 
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O registo da atividade prestada em regime de internamento deste período é claramente superior aos valores 

contratualizados com a tutela, em sede de contrato programa, apresentando uma taxa de execução de 

110,18% quanto ao número de GDH médicos e de 115,70% quanto ao número de GDH cirúrgicos. 

 

2.2  

No que diz respeito à consulta externa do CHBV, constata-se uma diminuição de 3,29% no número de 

primeiras consultas face a período homólogo de 2014 e um ligeiro acréscimo de 0,60% das consultas 

subsequentes. No entanto, a atividade prestada em regime de consulta externa encontra-se 

significativamente acima da atividade contratada para 2015 (16,11%), o que representa uma boa performance 

neste indicador. 

 

 

2.3  

Face a 2014, o número de episódios de urgência, apresenta uma ligeira descida no ano de 2015 pois apesar de 

se ter verificado um aumento de 7,05% no nº de episódios de urgência de obstetrícia verificaram-se ligeiras 

diminuições nos episódios de urgência médico-cirúrgica, básica e de pediatria de, respetivamente, 1,45%, 

1,29% e 1,65%. Ainda assim, os episódios de urgência ocorridos em 2015 estão 3,99% acima do valor 

contratado com a ACSS. 

 

2.4  

A atividade assistencial em regime de hospital de dia apresenta valores substancialmente superiores aos 

contratualizados com a tutela, verificando-se um grau de cumprimento de 156,34% nos episódios de 

Imunohemoterapia, de 162,14% nos episódios de psiquiatria e de 138,45% nos episódios base. Excetua-se 

deste aumento a hematologia, pelos motivos já conhecidos. 
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2.5  

O número de episódios codificados em GDH de ambulatório (médicos e cirúrgicos) aumentou 

substancialmente face ao período homólogo com aumentos de 23,70% e 15,48%, respetivamente. Além disso, 

é claramente, superior aos valores contratados com a tutela. 

 

2.6  

Apesar dos Serviços Domiciliários serem uma linha de atividade residual no CHBV verifica-se que no ano de 

2015 apresenta um valor bastante superior (33,81%) ao registado em 2014. É, também, superior em 85,32% 

ao valor contratado com a tutela para o corrente ano. 
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Relativamente à evolução dos recursos humanos em 2015 registe-se o seguinte: 

 

 

O total de colaboradores do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE abonados em Dezembro de 

2015, apresenta um acréscimo de 102 elementos (6,65%), comparativamente com o mês de 

Dezembro de 2014, que não é, contudo, generalizado e transversal às várias categorias 

profissionais. 
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As categorias que contribuem para o acréscimo do número de colaboradores abonados são as 

seguintes: 

 Enfermagem com um acréscimo de 43 elementos; 

 Assistentes operacionais, com um aumento de 55 elementos; e 

 Pessoal médico, cujo quadro conta agora com mais 14 elementos. 

Em sentido contrário, a categoria profissional que apresenta maior decréscimo de colaboradores 

abonados, relativamente ao mês de Dezembro de 2014 é a seguinte: 

 Internos do internato médico, com uma redução de 17 elementos; 

Contudo, não poderemos concluir a análise às variações apresentadas sem ter em consideração que: 

 No mês de Dezembro de 2015 o mapa de pessoal do CHBV conta com 33 enfermeiros em 

contrato individual de trabalho a termo incerto (substituições de enfermeiros contabilizados 

nos trabalhadores efetivos, mas com registos de ausências prolongadas – Licença Parental; 

Doença Prolongada; Licença s/ Vencimento). Acresce-se, ainda, que a 31/12/2014, o mapa de 

pessoal não contava com qualquer enfermeiro em contrato individual de trabalho a termo e 

que, durante grande parte do ano de 2014, contou com 20 enfermeiros em prestação de 

serviços por empresa. 

 Relativamente aos assistentes operacionais o mapa de pessoal do CHBV conta com 26 

assistentes operacionais em contrato individual de trabalho a termo incerto (substituições de 

enfermeiros ausentes contabilizados nos trabalhadores efetivos, mas com registos de 

ausências prolongadas – Licença Parental; Doença Prolongada; Licença s/ Vencimento). 

Acresce-se que a 31/12/2014 o mapa de pessoal contava com 1 assistente operacional em 

contrato individual de trabalho a termo e que, durante grande parte do ano de 2014, contou 

com 20 assistentes operacionais em prestação de serviços por empresa . 
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 O pessoal médico tem reforçado as suas equipas de trabalho nas diversas especialidades 

(Anestesiologia – 3; Cardiologia – 1; Cirurgia Geral – 1; Dermatologia – 1; Medicina Interna – 

8; Ortopedia – 2; Pediatria Médica – 3; Urologia – 1) num total de 20 especialistas no ano de 

2015. Estas entradas foram parcialmente compensadas com a saída de 6 médicos. 

Esta variação do número de colaboradores, associada à reversão dos cortes das remunerações, que 

se iniciou no ano de 2015, implicou um aumento da massa salarial do Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, EPE como se verificará nos pontos 4 e 5 do presente relatório. 
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Apresentam-se, de seguida, a execução orçamental do CHBV no ano de 2015: 
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4.1  

Os valores apresentados no quadro da página anterior apresentam dados dos proveitos 

comparativamente com os valores previstos em sede de orçamento. Contudo, a análise aos valores 

apresentados não deverá ser realizada sem ter em atenção o seguinte aspeto: 

 Conforme se pode verificar no capítulo 2 do presente relatório, a produção de 2015 do CHBV está, 

claramente, acima dos valores contratados em sede de contrato-programa. Contudo, apenas uma 

pequena parte desta produção, acima do contratado, poderá ser faturada. Assim, o valor total dos 

proveitos contabilizados não reflete o total da produção mas sim, o valor passível de faturação; 

Em termos de análise de execução orçamental dos proveitos podemos verificar que: 

 As rubricas seguintes apresentam, no ano de 2015, uma execução inferior ao orçamento para o mesmo 

período: 

o Prestações de Serviço, com um total de 61,29 milhões de euros, cerca de 1,04 milhões abaixo 

do orçamento, para o ano de 2015 (-1,67%), por força, essencialmente, do comportamento das 

seguintes linhas assistenciais: 

 Meios complementares de diagnóstico: -673 mil euros (-76,70%). Estava previsto, 

em sede de Plano Estratégico do CHBV, o reforço das relações com os centro de saúde 

da área de influência do CHBV e o aumento dos meios complementares de diagnóstico 

realizados no CHBV, a pedido dos centros de saúde através de credencial 

(nomeadamente de imagiologia e da patologia clínica). Contudo, em 2015 o que se 

verifica é uma diminuição das credenciais entregues nos serviços financeiros para 

faturar ao centro de conferência de faturas; e 

 Incentivos institucionais: -657 mil euros (-22,50%). 
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 As rubricas seguintes apresentaram, no ano de 2015, uma execução superior ao orçamento para o 

mesmo período: 

o Trabalhos para a própria entidade; 

o Outros proveitos e ganhos operacionais (62,23%) – é, contudo, obrigatório destacar que do 

total dos proveitos e ganhos operacionais (4,22 milhões), 1,4 milhões são referentes aos valores 

dos reembolsos estimados do programa específico da Hepatite C; e 

o Proveitos e ganhos financeiros (368,40%); por força dos descontos obtidos no âmbito das 

fases II e III dos pagamentos a fornecedores com verbas do aumento de capital. 
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4.2  
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Os valores apresentados, nos mapas das duas páginas anteriores, apresentam dados dos custos 

comparativamente com os valores estimados em sede de orçamento. Em termos de análise de execução 

orçamental dos custos, podemos verificar que o total dos custos de 2015 está 12,3 milhões de euros acima do 

orçamento (18,33%). Os desvios, face ao orçamento, que mais contribuíram para essa variação são: 

 Medicamentos (Sovaldi e Harvoni - programa hepatite C): 1,4 milhões de euros. Não foi 

orçamentado qualquer valor para esta rubrica, uma vez que o programa da hepatite C apenas foi 

iniciado no ano de 2015. Contudo, todos os custos associados a estes medicamentos serão 

reembolsados pela ACSS; 

 Material de consumo clínico: 952 mil euros acima do orçamento (+27,20%). Sobre esta rubrica importa 

salientar que estava previsto, em sede de Plano Estratégico do CHBV, a não utilização de “tesouras 

harmonic” tendo sido estimada uma poupança de 118 mil euros; 

 Meios complementares de terapêutica, realizados em entidades do Ministério da Saúde: 797 mil euros 

acima do orçamento (+557,06%). De notar que estava previsto, em sede de Plano Estratégico do CHBV: 

 a redução de encargos com sangue e derivados adquiridos ao IPST, tendo sido estimada 

uma poupança de 684 mil euros; 

 a redução de encargos com cateterismos realizados no CHVNG, tendo sido estimada 

uma poupança para 2015 de 249,45 mil euros; 

 Honorários: 1,134 milhões de euros acima do orçamento; 

 Fornecimentos e Serviços III (com especial incidência nos trabalhos especializados): 1 milhão de euros 

(+20,87%) acima do orçamento; 
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Por outro lado, as rubricas seguintes apresentaram, no ano de 2015, uma execução inferior ao orçamento 

para o mesmo período: 

 Horas extraordinárias e Prevenções: 53.811,73 euros e 19.645,25 respetivamente abaixo do 

orçamento; 

 Outros custos e perdas Operacionais: -106 mil euros (-79,89%) por força da renegociação da quota 

mensal com o SUCH; e 

 Amortizações: -388 mil euros (-15,31%) em resultado do baixo investimento dos últimos anos; 
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Apresenta-se, de seguida, o desempenho económico do CHBV no ano de 2015 face ao período 

homólogo de 2014: 

 

5.1  

Conforme se pode constatar pelo quadro seguinte, reside na faturação de serviços prestados a título 

de atividade assistencial a componente de maior preponderância na estrutura de proveitos do 

CHBV. 

 

 

E tal como se descreve nos pontos seguintes, de forma mais detalhada, centra-se no valor 

contratualizado a título de contrato programa celebrado com a tutela a grande fatia de faturação de 

prestação de serviços assistenciais.  

Verifica-se um decréscimo de 3,06% no total dos proveitos entre os anos de 201 4 e 2015, variação 

esta justificada, essencialmente, pelos comportamentos contrários das rubricas de prestação de 

serviços (-4,47%) e de outros proveitos e ganhos operacionais (+56,63%).  
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Prestações de Serviços 

A faturação a título de prestação de serviços resume-se, maioritariamente, àquela a que diz respeito 

à execução do contrato programa, muito embora, à data, ainda não se tenha procedido à faturação 

relativa aos exercícios de 2012 e 2013 em resultado da décalage temporal entre a data de 

constituição formal do CHBV em 2011 e a sua operacionalização a 24 de fevereiro de 2012.  

 

 

No contexto apresentado é de salientar a ligeira diminuição do peso do valor global da faturação a 

título de serviços prestados da responsabilidade de terceiros, de 6,05% para 5,99%. 

 

 

De salientar o elevado aumento registado na rubrica de GDH cirúrgicos de ambulatório 

proporcionado pela adesão do CHBV ao PIC, nomeadamente na realização da cirurgia da catarata. 

Por outro lado, a diminuição dos valores faturados na valência de i nternamento não foi superior, 
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devido aos proveitos associados ao já referido PIC, no que concerne à realização de artroplastias da 

anca. 

Importa, igualmente, salientar que no ano de 2014, foram registados cerca de 5,33 milhões de 

euros, referentes ao valor de convergência atribuído. No ano de 2015 o CHBV não recebeu qualquer 

verba de convergência. O valor constante desta rubrica é apenas associado aos incentivos 

institucionais estimados. 

 

5.2  

Os custos incorridos em 2015 são os discriminados no quadro seguinte em grandes rubricas de demonstração 

de resultados, bem como verificando a análise comparativa com o exercício anterior: 

 

 

Em termos globais, saliente-se o aumento dos custos incorridos na ordem dos 4,87% correspondente a 

encargos suportados superiores em 3.695.825,89€ aos incorridos em 2014. 

O aumento dos custos em causa deve-se essencialmente ao aumento das rubricas de CMVMC e Custos com 

Pessoal, respetivamente 15,69% e 3,98%, conforme se verifica no quadro anterior. 
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Consumos 

O CHBV apresenta uma estrutura de consumos típica de uma unidade hospitalar com as seguintes 

características: 

• Forte preponderância de consumos de produtos farmacêuticos e, dentro destes, com especial realce para 

os tipificados na rubrica de medicamentos; 

• Relativa importância de material de consumo clínico, com especial destaque para os consumos de próteses 

e de material de osteossíntese; 

• Restantes categorias de consumos com menor impacto relativo na estrutura global de consumos. 

 

 

• Produtos farmacêuticos; 

A componente de produtos farmacêuticos tem um peso especial ao nível dos consumidos incorridos e que se 

prende, essencialmente, com: 

 A Cedência de medicamentos a doentes internados e intervencionados cirurgicamente em regime de 

ambulatório; 

 A Cedência gratuita de medicamentos em regime de ambulatório para determinadas patologias em 

específico; 
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 Os reagentes utilizados nas áreas laboratoriais. 

A sua desagregação em termos de custos é que consta do quadro seguinte: 

 

 

Como seria expectável, é a rubrica de medicamentos, aquela que apresenta um maior peso na estrutura 

relativa de produtos farmacêuticos do CHBV. A variação apresentada não poderá ser desassociada do 

programa para o tratamento da Hepatite C crónica, que não estava previsto no orçamento inicial de 2015, e 

que originou um aumento de custos desta rubrica num total de 1.398.277,81€. 
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O CHBV, EPE apresentou um resultado líquido no ano de 2015 de -13.094.833,73 euros, resultante dos fatores 

apresentados nos pontos 4 e 5 do presente relatório. O resultado agora atingido deve-se sobretudo aos 

resultados operacionais alcançados no exercício em análise, já que os resultados financeiros encontram-se 

relativamente equilibrados, enquanto os resultados extraordinários são superavitários em virtude dos 

proveitos associados aos subsídios ao investimento e ao perdão dos juros do FASP-SNS. 

Importa informar, também, que há dois fatores, materialmente relevantes, que ocorreram exclusivamente no 

ano de 2014: 

 Perdão dos juros do FASP-SNS reconhecidos em janeiro de 2014 na rubrica de proveitos 

extraordinários (conforme indicações da ACSS), num total de 850 mil euros; e 

 Valor de convergência contabilizado no ano de 2014, num total de cerca de 5,33 milhões de euros. 

Conforme se pode constatar pelo quadro apresentado, o EBITDA do CHBV cifrou-se num valor negativo de 

onze milhões de euros, refletindo o caráter económico deficitário da sua atividade assistencial. 

Contudo, torna-se obrigatório referir que caso não existisse teto máximo de faturação, no âmbito do 

contrato-programa, o valor a faturar pelo CHBV pela produção efetivamente realizada seria superior em 

cerca de 10 milhões de euros e o EBITDA de 2015 próximo de um valor nulo.  
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De forma a não colocar em causa a prestação de cuidados de saúde, o Centro Hospitalar assumiu até 31 de 

dezembro de 2015, um montante de compromissos superior aos seus fundos disponíveis, calculados de 

acordo com o previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, vulgarmente designada “Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso”. 

 

7.1  

Apesar da insuficiência de fundos do CHBV, não estavam reunidas as condições necessárias aos pedidos de 

aumento temporário de fundos disponíveis, dada a impossibilidade de indicar os montantes a cobrar ou a 

receber, dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se iria verificar a 

obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso. 

Contudo, conforme se poderá verificar nos pontos seguintes, o Conselho de Administração do CHBV tem 

procurado, de forma continuada, obter receitas para assegurar os fundos necessários face aos compromissos 

que é obrigatório assumir para não colocar em causa a prestação de cuidados de saúde: 

a. Reuniões com o Secretários de Estado da Saúde e com a Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

Através de reuniões realizadas com o Secretário da Saúde (a 22 de Setembro e a 11 de Novembro de 2015) 

mas, igualmente, com elementos do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP o 

Conselho de Administração procurou dar pleno conhecimento da situação económico-financeira do CHBV e 

reunir condições para aumentar as receitas e, consequentemente, os fundos disponíveis. Procurou-se 

transmitir que: 

 O contrato programa de 2015, no valor total de 58,4 M € apresentava um valor muito inferior aos anos 

2011 e 2013 (67,6 M€, 70,5 M€ respetivamente) mas, também, que o valor do CP2015 era, igualmente, 

inferior ao valor global do CP 2014 - 61,4M€ (inclui 4,41 de valor de convergência); 
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 O CHBV, desde 2012 fez um esforço consistente de redução dos custos de 87,0M€ para 78,1 M€ (sem 

medicamentos Hepatite C); 

 O CHBV apresentava uma taxa de execução do contrato programa superior a 100% e efetuando o 

exercício de considerar como elegível, para pagamento a preço de produção base, toda a produção 

que estimava até ao final do ano 2015, com base na produção de Julho de 2015, e usando um 

multiplicador que pondera o peso acumulado deste mês, no total anual dos últimos dois anos, conclui-

se que a Produção total estimada para o ano de 2015 superaria, em cerca de 10 M€, o valor da 

produção prevista no Contrato Programa de 2015; 

 A procura, do CHBV, se consubstancia na lista de espera da consulta (LEC), que neste momento tem 

cerca de 17.000 doentes inscritos e na lista de espera cirúrgica (LIC) com 5.265 inscritos. 

 A reorganização interna, operada em consequência da criação do Centro Hospitalar, determinou a 

utilização mais eficiente dos recursos disponíveis o que é visível nos níveis de execução do contrato 

programa. 

 Apesar do défice crónico existente na última década que é possível verificar nos dados contabilísticos 

do CHBV e através da consolidação dos dados dos três hospitais, entretanto integrados neste Centro 

Hospitalar, verificamos que, atualmente, o Contrato programa é manifestamente limitante, face à 

capacidade instalada no CHBV e à procura manifestada pela população servida por este Centro 

Hospitalar. A adequação do CP à capacidade de produção do CHBV e à procura existente iria contribuir 

de forma significativa para alcançar um EBITDA nulo. 

 As dificuldades financeiras deste Centro Hospitalar são visíveis na impossibilidade de assumir 

compromissos essenciais à prestação de cuidados de saúde, nomeadamente a aquisição de 

medicamentos mas, também, no prazo médio de pagamento que se situava a 31 de Dezembro de 2015 

em 239 dias. 

• Se nada fosse alterado, O EBITDA estimado para 2015 seria cerca de -10 M€. 
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b. Ofícios remetidos 

Também através dos ofícios remetidos ao Secretário de Estado da Saúde a 22 de Julho de 2015 e ao 

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS a 29 de Dezembro de 2015, procurou o Conselho de Administração 

do CHBV: 

 Alertar para o subfinanciamento crónico do CHBV e as suas consequências; 

 Adequar o contrato-programa do CHBV à produção efetiva deste Centro Hospitalar mas, também, ao 

Hospitais e Centros Hospitalares de características similares; 

 Demonstrar total disponibilidade para avaliar com a ACSS as matérias tidas por relevantes e que 

possam levar à reconfiguração dos conceitos que enformam a estrutura do CHBV, de forma a garantir 

o seu necessário desenvolvimento. 

 

7.2  

Apresentamos no quadro seguinte os atrasos nos pagamentos (“arrears”) do CHBV a 31 de Dezembro de 

2015: 
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Apresentamos, de seguida, o mapa de origem e aplicações de fundos dos anos de 2013 a 2015 que evidencia 

as principais origens e aplicações das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades 

de financiamento. 

 

 

 

Como seria de esperar, as principais movimentações de fundos realizadas anualmente estão associadas a 

atividades operacionais. Ainda assim, as atividades de investimento e de financiamento apresentam, também, 

movimentos relevantes, ainda que mais esporádicos, por força dos movimentos associados aos bens de 

investimento e ao aumento da capital respetivamente. 
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8.1 Atividades Operacionais 

 

As principais origens, no que concerne às atividades operacionais, são referentes a recebimentos de clientes 

que no ano de 2015, ascenderam a 61,65 milhões de euros, o que compara com 75,44 milhões de euros no 

ano de 2013. O decréscimo de 13,79 milhões de euros (-18,28%), registado entre 2013 e 2015, está 

diretamente relacionado com a diminuição das transferências associadas ao contrato-programa, que no ano 

de 2013 incluíram os valores de convergência de 2012 e 2013, num total de 11,54 milhões de euros. 

Por outro lado, as origens de fundos, associadas a outros proveitos operacionais, totalizaram em 2015 2,35 

milhões de euros, o que representa um crescimento, face a 2013 de 0,91 milhões de euros (62,55%). Esta 

variação está associada ao Financiamento do Programa da Hepatite C. 

 

No que concerne às aplicações, verificamos que os principais valores estão associados aos pagamentos 

realizados a fornecedores e ao pessoal. 

Os pagamentos ao pessoal apresentam alguma estabilidade, na ordem dos 45,5 milhões ainda que, no ano de 

2014, tenhamos assistido a um decréscimo para 44,33 milhões de euros por força dos cortes dos vencimentos 

aprovados em orçamento de estado e que, no ano de 2015, os pagamentos ao pessoal tenham totalizado 

45,87 milhões de euros. 

Os pagamentos a fornecedores foram, naturalmente, influenciados pelo aumento de capital realizado no final 

do ano de 2014. Assim, nos anos de 2013 e 2014 as aplicações de fundos em pagamentos a fornecedores 

totalizaram cerca de 31 milhões de euros, o que compara com 51,83 milhões de euros, no ano de 2015, que 

permitiram reduzir substancialmente as dívidas a fornecedores a 31 de Dezembro. 

 

8.2 Atividades de Investimento 

 

A principal origem, no que concerne às atividades de investimento está associada aos subsídios para 

investimento, que no ano de 2015 ascenderam a 204 mil euros, o que compara com 17 mil euros no ano de 

2013. O montante recebido em 2015 está diretamente relacionado com o encerramento do Projeto de 

Investimento de Remodelação do Serviço de Oftalmologia, no âmbito do QREN Saúde. 
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No que concerne às aplicações em atividades de investimento, verificamos que os principais valores estão 

associados aos pagamentos realizados a fornecedores de imobilizado. No ano de 2015, com os fundos 

resultantes do aumento de capital, foi possível proceder a pagamentos de investimento num total de 1,54 

milhões de euros. 

 

8.3 Atividades de Financiamento 

 

Nas atividades de financiamento destaca-se o aumento de capital, num total de 45,7 milhões de euros, no 

final do exercício de 2014. Conforme já foi referido e devido às orientações recebidas da Administração 

Central do Sistema de Saúde, o montante não foi todo aplicado no próprio ano, em que se deu o aumento de 

capital, pelo que impactou nos pagamentos realizados nos anos de 2014 e 2015. 

 

Já no que concerne às aplicações associadas às atividades de financiamento, verificamos que os montantes 

pagos, referentes a juros e custos similares, ascenderam a 22,71 mil euros em 2015, o que representa uma 

diminuição de 27 mil euros face a 2013 (-54,05%). 

 

8.4 Conclusões 

 

É percetível, da análise efetuada, que as principais aplicações de fundos associadas às atividades operacionais 

(fornecedores e pessoal) não estão a ser exclusivamente financiadas por atividades operacionais (clientes e 

outros proveitos operacionais). Efetivamente, os montantes das aplicações dos fundos do CHBV estão 

bastante dependentes das origens associadas ao Orçamento de Estado (OE) – pagamentos associados ao 

contrato programa (atividade operacional) mas, também, de aumentos de capital (atividade de 

financiamento). 

Por outro lado, o facto da rubrica com maior peso nos custos do CHBV – pessoal – apresentar, ao longo do 

último triénio, relativa estabilidade, torna evidente que as oscilações das verbas associadas ao OE tem 

impacto na capacidade do CHBV honrar atempadamente os seus compromissos, perante os seus 

fornecedores. 
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Os dados apresentados refletem a atividade no ano de 2015 e demonstram que existe um forte 

potencial de crescimento da faturação, já que a produção real do CHBV é claramente superior aos 

valores contratados em sede de contrato-programa. 

Por outro lado, a despesa do CHBV está claramente acima do orçamento estando a ser 

condicionada, entre outros fatores, pelos custos com pessoal e pelo facto de existiram medidas 

previstas em Plano Estratégico, que ainda se encontram por implementar  ou estão em fase de 

implementação. 


