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agosto 2014

Sumário Executivo
No ano de 2014, os Hospitais EPE passaram a reportar as demonstrações financeiras em SNC,
pelo que os dados do período homólogo deste relatório foram convertidos para SNC, de acordo
com a tabela de conversão elaborada.
O presente relatório teve por base as demonstrações financeiras reportadas pelos 39 Hospitais
EPE através dos serviços online desta Administração Central, e recolhidas através da aplicação
informática existente, vulgo SIGEF- Sistema de Gestão Económico-Financeira.
Da análise da Demonstração de Resultados dos Hospitais EPE, salientam-se os seguintes
pontos:

 O Resultado Líquido do Período em agosto de 2014 cifrou-se em -189,4 M€, o que face
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ao período homólogo regista uma variação positiva no montante de 188,1 M€ (49,8%)
conforme gráfico abaixo apresentado:

Para os resultados obtidos, contribuiu fortemente o desempenho das seguintes instituições, com
variações positivas face ao período homólogo, acima dos 10 M€:


Centro Hospitalar Lisboa Norte, 84,2 M€



Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, 27,4 M€;



Centro Hospitalar do Algarve, EPE, 23,1 M€;



Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, 13 M€;



Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, 11,4 M€.

 Relativamente ao EBITDA, este cifra-se em -88,9 M€, verificando-se também aqui uma
melhoria face ao período homólogo de 67,4%, conforme se pode verificar no gráfico
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seguinte:

 Quanto às Vendas e Serviços Prestados, há a salientar um incremento de 121,7 M€
(4,4%), nomeadamente, no Contrato Programa, pela inclusão de Programas Verticais
(alteração de metodologia em 2014) e por adendas visando o reforço de produção e o
reequilíbrio financeiro, decorrente da decisão do Tribunal Constitucional – com impacto nos
gastos com pessoal.

 No que se refere aos Custos Totais, verifica-se que estes registaram uma diminuição de
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70,6 M€ (2,1%), conforme mapa abaixo:

 Ao nível dos Consumos, regista-se uma diminuição no montante de 29,7 M€ (3%):

 Os Fornecimentos e Serviços Externos apresenta um aumento de 2,46%;
 Os Gastos com Pessoal (rubrica com maior peso nos Custos Totais – 50,6%) registam
uma redução de 2,32%, sendo de destacar a rubrica Trabalho Extraordinário com uma
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redução de 12,2 M€ (11,1%), conforme se apresenta no gráfico seguinte:

Conclusão
Dos dados atrás analisados, constata-se que os Resultados Líquidos dos Hospitais EPE
apresentaram em agosto de 2014 uma melhoria significativa face ao período homólogo no
montante de 188,1 M€ (49,82%).
Em termos de Proveitos Totais verifica-se uma variação positiva de 4,01%, destacando-se o
incremento da rubrica Vendas e Serviços Prestados com uma variação positiva de 4,42%.

Consumos, 29,7 M€ (96%);



Gastos com Pessoal, 39 M€ (2,32%);



Outros gastos e perdas, 9,9 M€ (5,02%).
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Em termos de Custos há a salientar as seguintes reduções:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Entidade:
45
Entidades Públicas Empresariais do Serviço Nacional de Saúde

45
Unidade: Euros
50

SNC

Designação
Vendas e serviços prestados

50
Peso
(%)

ago-13

Peso
(%)

ago-14

Δ (ago-14 Vs ago-13)
Valor

%

2.754.648.105 93,60% 2.876.313.609 93,97% 121.665.503
3.261.676 0,11%

6.404.897 0,21%

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos

0

0

0

Variação nos inventários da produção

0

0

0

Trabalhos para a própria entidade

0

Subsídios à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

-1.003.382.854 30,22%

788.955 0,03%

3.143.221

4,42%
96,37%

788.955

-973.644.072 29,96% -29.738.783

-2,96%

-502.802.336 15,47%

12.080.676

2,46%

-1.682.201.571 50,66% -1.643.187.806 50,56% -39.013.765

-2,32%

-490.721.661 14,78%

0

0

-1.486.929 0,04%

-194.274 0,01%

-1.292.655

-86,93%

-739.713 0,02%

-1.012.173 0,03%

272.460

36,83%

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)

0

0

0

Aumentos/reduções de justo valor

0

0

0

Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

0

Outros rendimentos e ganhos

184.982.970 6,29%

175.691.254 5,74%

-9.291.716

-5,02%

Outros gastos e perdas

-37.105.056 1,12%

-27.229.720 0,84%

-9.875.336

-26,61%

-183.873.366

-67,42%

-4.807.297

-4,59%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos (EBITDA)

-272.745.032

-88.871.666

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-104.758.214 3,15%

-99.950.918 3,08%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)

0

0

0

-377.503.246

-188.822.584

-188.680.663

Juros e gastos similares suportados

0

-849

-849

Juros e rendimentos similares obtidos

0

0

0

-377.503.246

-188.823.432

-188.679.814

-7.900

-607.346

2.942.892.752

3.061.008.020

118.115.268

4,01%

-3.320.395.998

-3.249.831.452

-70.564.546

-2,13%

-377.511.146

-189.430.778

-188.080.368

-49,82%

Resultado (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Proveitos Totais
Custos Totais
Resultado líquido do período

-49,98%

-49,98%

-599.446 7587,98%
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Fonte: Balancete SIGEF em 18-09-2014

