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CAPÍTULO I 
Natureza, âmbito e atribuições 

 
Artigo 1º  

  Natureza jurídica e sede   
 

O  Centro Hospitalar  do  Porto,  EPE,  adiante  designado  como  CHP,  é  uma  pessoa  coletiva  de 
direito  público  de  natureza  empresarial  dotada  de  autonomia  administrativa,  financeira  e 
patrimonial,  criada  pelo  Decreto‐Lei  nº  326/2007,  de  28  de  setembro,  alterado  pelo  
DL  nº  30/2011  de  2  de março,  resultante  da  integração  do  Hospital  de  Santo  António,  da 
Maternidade Júlio Dinis, do Hospital Maria Pia e do Hospital Joaquim Urbano.   
O  CHP  é  a  pessoa  coletiva  nº  508  331  471  e  tem  sede  no  Largo  Professor  Abel  Salazar,  
4099 ‐ 001 PORTO. 

 

Artigo 2º 
Missão 

 
O  CHP  é  um  hospital  central  e  universitário  pela  sua  associação  ao  Instituto  de  Ciências 
Biomédicas  Abel  Salazar  da  Universidade  do  Porto,  que  visa  a  excelência  em  todas  as  suas 
atividades numa perspetiva global e integrada da saúde. 
Tem por missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de referência, 
promovendo a articulação com os outros parceiros do  sistema, a valorização do ensino pré e 
pós‐graduado  e  da  formação  profissional,  a  dinamização  e  incentivo  à  investigação  e, 
desenvolvimento científico na área da saúde.  

 

 

Artigo 3º 
Valores 

 
1 – Na sua atividade, o CHP orienta‐se pelos seguintes valores: 
a) Saúde dos doentes e qualidade do serviço;  
b) Orgulho e sentimento de pertença; 
c) Excelência em todas as atividades, num ambiente que privilegia a qualidade e segurança;  
d) Respeito pelas pessoas, trabalho de equipa e colaboração com outros profissionais; 
e) Responsabilidade, integridade e ética.  

 

Artigo 4º 
Atribuições 

 
1 – O CHP tem por objetivo principal a prestação de cuidados de saúde à população.  
2 – O CHP desenvolverá, complementarmente, atividades de  investigação,  formação e ensino, 
sendo  a  sua  participação  na  formação  de  profissionais  de  saúde  dependente  da  respetiva 
capacidade  formativa,  podendo  ser  objeto  de  contratos‐programa  em  que  se  definam  as 
respetivas formas de financiamento. 
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Artigo 5º 
Legislação aplicável 

 
O CHP rege‐se pelo presente regulamento interno e pela seguinte legislação: 
a) Diplomas de  transformação em entidade pública empresarial  ‐ Decreto‐Lei nº 233/2005 

de 29 de dezembro de 2005, alterado pelo Decreto‐Lei nº 244/2012 de 9 de Novembro, e 
Decreto–Lei nº 326/2007 de 28 de setembro  ‐   e respetiva  legislação enquadradora  ‐ Lei 
de Bases da Saúde, Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro e Decreto‐Lei n.º 11/93, de 15 de 
janeiro; 

b) Decreto‐Lei 30/2011, de 2 de março, que altera, mantendo a natureza de entidade pública 
empresarial, o Centro Hospitalar do Porto, EPE, por fusão do Centro Hospitalar do Porto, 
EPE e do Hospital Joaquim Urbano; 

c) Regime jurídico do setor empresarial do estado previsto no Decreto‐Lei nº 558/99, de 17 
de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 300/2007 de 23 de agosto; 

d) Regime  jurídico  dos  hospitais  com  ensino  pré‐graduado  e  de  investigação  científica, 
estatuído pelo Decreto‐Lei nº 206/2004 de 19 de agosto; 

e) Outras normas especiais decorrentes do seu objeto social. 
 

CAPÍTULO II 
Órgãos  

 
Artigo 6º  

Enumeração 
1 – Órgãos do CHP: 
a) Conselho de administração; 
b) Fiscal único; 
c) Conselho consultivo. 

 
Secção I 

Conselho de administração 
 

Artigo 7º 
Nomeação, composição, competências, funcionamento e mandato 

 
1 – A nomeação, composição, competências, funcionamento, vinculação e mandato do conselho 
de  administração  regem‐se  pelos  artigos  6º,  7º,  11º,  12º  e  14º  dos  estatutos,  anexo  II  do 
Decreto‐Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, republicado no Decreto‐Lei nº 244/2012 de 9 de 
novembro. 
2 – Aos membros do conselho de administração aplica‐se o estatuto de gestor público, aprovado 
pelo Decreto‐Lei nº 71/2007 de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 8/2012 
de 18 de  janeiro,  sem prejuízo do disposto no artigo 20º do Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde. 
3 – Sem prejuízo das competências originárias dos diferentes membros que integram o conselho 
de administração, nomeadamente, as referidas nos artigos 8º, 9º e 10º do anexo II do Decreto‐
Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, a cada um poderão ser atribuídas responsabilidades por 
pelouros próprios com as respetivas delegações de competências. 
4 – Compete  ao  conselho de  administração nomear,  sob proposta do  vogal  responsável pela 
área, os elementos das comissões de apoio  técnico bem como os  responsáveis das estruturas 
intermédias de gestão, independentemente da sua natureza ou designação. 
5 – O diretor clínico e o enfermeiro diretor poderão ser coadjuvados por adjuntos, até ao limite 
de 5, sendo a sua área de  intervenção definida na deliberação de nomeação pelo conselho de 
administração. 
 



Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 
  

REGULAMENTO INTERNO 

 3

Secção II 
Fiscal único 

 

Artigo 8º 
Nomeação, competências e mandato 

 

A nomeação, competências, regime de substituição, mandato e regime de exercício de funções 
do fiscal único são as estabelecidas nos artigos 15º e 16º dos estatutos, anexo II do Decreto‐Lei 
nº 233/2005, de 29 de Dezembro, alterado pelo Decreto‐Lei nº 244/2012 de 9 de Novembro. 
 

Secção III 
Conselho consultivo 

 

Artigo 9º 
Nomeação, composição, competências, funcionamento e mandato 

 
1 –   A nomeação, a composição, as competências, o funcionamento e o mandato do conselho 
consultivo,  são  reguladas pelos  artigos 18º, 19º  e  20º dos  estatutos,  anexo  II do Decreto‐Lei  
nº 233/2005, de 29 de dezembro, republicado no Decreto‐Lei nº 244/2012 de 9 de novembro. 
2 –  O presidente do conselho consultivo é substituído nas suas ausências e impedimentos pelo 
membro por si designado a definir em regulamento próprio. 

 
CAPÍTULO III 

Comissões de apoio técnico 
 

Artigo 10º 
Natureza e composição 

 
1  –  As  comissões  de  apoio  técnico  são  órgãos  de  caráter  consultivo  do  conselho  de 
administração. 
2 – A estrutura e composição das comissões são definidas pela legislação específica aplicável. 
3 – A composição das comissões deverá traduzir a pluralidade de saberes e a diversidade de 
locais de exercício do CHP. 
4 – As comissões obrigam‐se a submeter ao conselho de administração: 

a) Regulamento interno, durante o 1º mês de mandato; 
b) Plano e relatório de atividades, em datas a estabelecer anualmente para o conjunto da 

instituição; 
c) Atas de reuniões, se solicitadas. 

5 – São comissões de apoio técnico do CHP: 
a) Comissão Médica; 
b) Comissão de Enfermagem; 
c) Conselho dos Técnicos Superiores de Saúde; 
d) Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica; 
e) Comissão de Ética para a Saúde; 
f) Comissão de Humanização e Qualidade de Serviços; 
g) Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar; 
h) Comissão de Farmácia e Terapêutica; 
i) Comissão de Coordenação Oncológica; 
j) Comissão de Transfusão e Alternativas Transfusionais; 
k) Comissão Técnica de Certificação da Conformidade da Interrupção da Gravidez; 
l) Comissão de Normalização do Material de Consumo Clínico e Equipamentos; 
m) Comissão de Sistemas de Informação; 
n) Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia; 
o) Equipa de Gestão de Camas. 
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Artigo 11º 
Comissão médica 

 
1 – A comissão médica é composta por: 

a) Diretor Clínico, que preside, e adjuntos; 
b) Diretores de estruturas clínicas; 
c) Médicos com funções de presidente ou coordenador de comissões ou equipas previstas 

no regulamento. 
2 – A comissão médica é uma interface entre o conselho de administração e o corpo médico do 
CHP, competindo‐lhe acolher, debater, sugerir e aconselhar em grandes temas de conceção ou 
gestão clínica, exercício da medicina e formação médica. 
3 – A comissão médica reúne por decisão do Diretor Clínico. 
 

Artigo 12º 
Comissão de enfermagem 

 
1 – A Comissão de Enfermagem é composta por: 

a) Enfermeiro‐Diretor, que preside, e adjuntos; 
b) Enfermeiros‐Supervisores e Enfermeiros‐Chefes ou equiparados. 

2 – A comissão de enfermagem é uma interface entre o conselho de administração e o corpo de 
enfermagem do CHP, competindo‐lhe acolher, debater, sugerir e aconselhar em grandes temas 
de conceção ou gestão técnica, exercício profissional e formação. 
3 – A comissão de enfermagem reúne por decisão do Enfermeiro‐Diretor. 
4 – A comissão pode reunir com uma composição de âmbito restrito. 
 

Artigo 13º 
Conselho técnico dos técnicos superiores de saúde 

 
1 – O Conselho Técnico dos técnicos superiores de saúde (TSS) é composto por: 

a) Assessores superiores e assessores, ou profissionais com funções equiparadas; 
b) Assistentes principais ou profissionais com funções equiparadas; 
c) TSS de categoria mais elevada, nos ramos eventualmente não contempladas nas alíneas 

anteriores. 
2  – O  conselho  é  presidido  pelo  técnico  com  o maior  tempo  de  exercício  na  categoria mais 
elevada.  
3  –  O  conselho  é  uma  interface  entre  o  conselho  de  administração  e  o  corpo  de  técnicos 
superiores de saúde do CHP, competindo‐lhe acolher, debater, sugerir e aconselhar em grandes 
temas de conceção ou gestão técnica, exercício profissional e formação. 
4  –  O  conselho  reúne  por  decisão  do  Presidente  ou  por  solicitação  do  Conselho  de 
Administração. 

 

Artigo 14º 
Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 

 
1 – O Conselho Técnico dos Técnicos TDT é composto por: 

a) Técnicos‐diretores ou com funções equiparadas; 
b) Técnicos coordenadores ou com funções equiparadas; 
c) Técnico da categoria mais elevada, nas profissões eventualmente não contempladas nas 

alíneas anteriores. 
2  – O  conselho  é  presidido  pelo  técnico  com  o maior  tempo  de  exercício  na  categoria mais 
elevada.  
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3 – O conselho é uma interface entre o conselho de administração e o corpo de técnicos TDT do 
CHP, competindo‐lhe acolher, debater, sugerir e aconselhar em grandes temas de conceção ou 
gestão técnica, exercício profissional e formação.   
4  –  O  conselho  reúne  por  decisão  do  Presidente  ou  por  solicitação  do  Conselho  de 
Administração. 
  

Artigo 15º 
Comissão de ética para a saúde 

 
1 – A comissão de ética para a saúde, definida pelo Decreto‐Lei nº 97/95 de 10 de maio, tem as 
competências de zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, 
por  forma  a proteger  e  garantir  a dignidade  e  integridade humanas, procedendo  à  análise  e 
reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética. 
2 – A comissão de ética para a saúde tem uma composição multidisciplinar e é constituída por 
sete personalidades, das áreas da saúde e das ciências sociais e humanas, propostas pelo diretor 
clínico. 
3 – O presidente e o vice‐presidente são escolhidos pelos seus pares. 
 

Artigo 16º 
Comissão de humanização e qualidade de serviços 

 
1 – A comissão de humanização e qualidade de serviços rege‐se pelo despacho do Secretário de 
Estado da Saúde de 15 de dezembro de 1992, acrescendo a segurança do doente nos termos do 
artigo 7º do Decreto‐Lei 50‐A/ 2007 de 28 de fevereiro. 
2 – A comissão de humanização e qualidade de serviços é constituída por: 

a) Conselho de gestão do departamento da qualidade; 
b) Responsável do gabinete do utente. 

 
Artigo 17º 

Comissão de controlo da infeção hospitalar 
 

1 – A comissão de controlo da  infeção hospitalar é enquadrada pelo Despacho nº 14178/2007 
de 04 de  julho do Ministro da Saúde, pelo Despacho nº 18052 de 2007 de 14/08 do Diretor‐
Geral  da  Saúde,  de  11  de  julho  e  pela  circular  normativa  nº  18/  DSQC/DSC/2007  de  15  de 
outubro do Diretor‐Geral da Saúde. 
2  –  A  comissão  de  controlo  da  infeção  hospitalar  é  composta  pelos  núcleos  e  membros 
seguintes: 
a) Executivo: 

i. Médico; 
ii. Enfermeiro; 
iii. Assistente técnico. 
O coordenador será o médico ou o enfermeiro. 

b) Apoio técnico: 
i. Profissionais de  áreas de  assistência  ao doente  (áreas médica,  cirúrgica,  intensiva  e 

pediátrica);  
ii. Administrador;  
iii. Perito em instalações e equipamentos; 
iv. Perito em bioestatística, epidemiologia ou sistemas de informação. 

c) Consultivo, contemplando número variável e flexível de membros, a nomear sob proposta 
do coordenador. 

d) Membros  dinamizadores,  contemplando  um médico  e  um  enfermeiro  por  cada  Serviço 
clínico ou Unidade transversal. 
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3 – O conselho de administração nomeia o Coordenador e, sob proposta deste, os restantes 
elementos. 

Artigo 18º 
Comissão de farmácia e terapêutica 

 
1 – A comissão de farmácia e terapêutica rege‐se pelo Despacho nº 1083/ 2004 do Ministro da 
Saúde, de 1 de Dezembro de 2003. 
2 – A comissão de farmácia e terapêutica é composta por três médicos, sendo um Presidente, e 
três farmacêuticos, e reunirá semanalmente. 
3 – A comissão de farmácia e terapêutica pode propor a nomeação de profissionais do CHP para 
assessorias técnicas em temáticas específicas. 
4 – A comissão de farmácia e terapêutica incluirá no seu regulamento interno a constituição de 
uma estrutura autónoma dedicada ao uso de medicamentos antimicrobianos.  
 

Artigo 19º 
Comissão de coordenação oncológica 

 
A comissão de coordenação oncológica tem a composição e as atribuições definidas na Portaria 
420/90, de 8 de junho, complementada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2001 
de 17 de agosto. 
 

Artigo 20º 
Comissão de transfusão e alternativas transfusionais 

 
1 – A comissão de transfusão e alternativas transfusionais tem competências na promoção de 
consensos  e  boas  práticas  de  transfusão  de  sangue,  hemoderivados  e  produtos  alternativos, 
segurança transfusional, hemovigilância, educação, formação e auditoria na área. 
2 – A comissão de transfusão é composta por dez elementos: 

a) Médico imunohemoterapeuta, que preside; 
b) Gestor de risco clínico; 
c) Médicos das especialidades de hematologia clínica e anestesiologia; 
d) Médicos de áreas clínicas (médica, cirúrgica, intensiva e pediátrica); 
e) Enfermeiro; 
f) TSS (ramo de laboratório) ou técnico TDT (análises clínicas). 

 
Artigo 21º 

Comissão técnica de certificação da conformidade da interrupção voluntária da gravidez 
 

A  comissão  técnica  de  certificação  da  conformidade  da  interrupção  voluntária  da  gravidez 
certifica a situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, e rege‐se pela 
Portaria nº 741‐A/2007, de 21 de junho. 

 
Artigo 22º 

Comissão de normalização de material de consumo clínico e equipamentos 
 

1 – A comissão de normalização de material de consumo clínico e equipamentos é um órgão 
consultivo responsável pela emissão de pareceres relativos à política de aquisição, manutenção 
e renovação de material e equipamentos, competindo‐lhe, nomeadamente: 

a) Emitir  parecer  acerca  da  introdução  no  CHP  do  material  de  consumo  clínico  e 
equipamentos; 

b) Definir e propor uma política de normalização dos produtos dos consumíveis; 
c) Apoiar o serviço de compras e  logística na elaboração de processos de aquisição, em 

particular no que concerne à identificação e tipologia de produtos; 
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d) Pronunciar‐se  sobre  os  processos  de  aquisição  de  equipamentos  que  impliquem  a 
utilização de consumíveis a pedido do serviço de compras e logística; 

e) Desenvolver, em  colaboração  com outras  comissões do CHP, normas de utilização e 
procedimentos  que  sejam  transversais  na  instituição  e  possibilitem  uma  utilização 
racional dos mesmos. 

2 – A comissão de normalização de material de consumo clínico e equipamentos é constituída 
pelos seguintes membros:  

a) O  vogal  do  CA  que  detém  o  pelouro  do  Departamento  de  Aprovisionamento  e 
Logística, ou um elemento por si designado, que preside; 

b) O Diretor do Departamento e Logística ou um elemento por si designado; 
c) Um administrador hospitalar; 
d) Dois médicos;  
e) Dois enfermeiros. 

3  –  A  comissão  poderá,  sempre  que  necessário,  agregar  os  elementos  considerados 
indispensáveis à sua intervenção. 

Artigo 23º 
Comissão de sistemas de informação 

 
1 – A comissão de sistemas de informação é um órgão multidisciplinar de apoio ao conselho de 
administração, competindo‐lhe, nomeadamente: 

a) Sistematizar e promover a integração das aplicações informáticas existentes no CHP; 
b) Avaliar o grau de satisfação dos utilizadores relativamente aos programas disponíveis; 
c) Elaborar e manter atualizado o plano diretor de informática do CHP; 
d) Dar parecer sobre os programas que internamente se pretendam adquirir ou instalar. 

2 – A comissão de sistemas de informação é constituída pelos seguintes membros:  
a) O  vogal  do  CA  que  detém  o  pelouro  do  serviço  de  sistemas  de  informação,  ou  um 

elemento por si designado, que preside; 
b) O diretor do serviço de sistemas de informação ou um efetivo por ele designado; 
c) Um administrador hospitalar; 
d) Dois médicos;  
e) Um enfermeiro; 
f) Um técnico superior de saúde ou um técnico de diagnóstico e terapêutica;  
g) O  Diretor  do  Departamento  de  Aprovisionamento  e  Logística  ou  um  elemento  por  si 

designado. 
3  –  A  comissão  de  sistemas  de  informação  reunirá mensalmente  e  sempre  que  necessário, 
convocada pelo seu presidente, sem prejuízo de poder funcionar em comissões especializadas, 
de âmbito restrito, sempre que tal se mostre necessário. 

 
Artigo 24º 

Unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia 
 

1 – As competências da unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia são as definidas 
na Portaria nº 1450/2004 de 25 de novembro. 
2 –  A unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia será presidida pelo Diretor Clínico e 
constituída  pelo  Administrador  do  Bloco Operatório,  pelo  Diretor  do  Bloco Operatório,  pelo 
Diretor do Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório e por um adjunto do Diretor Clínico para 
a área cirúrgica. 

Artigo 25º 
Equipa de gestão de camas 

 
1  –  A equipa  de  gestão  de  camas  é  um  órgão  de  apoio  à  gestão  do  fluxo  dos  doentes 
internados.  É  coordenada por um  enfermeiro,  e  integra um médico, um  administrador  e um 
elemento da equipa de gestão de altas. 
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2 –  Compete à equipa de gestão de camas: 
a) Promover  a  eficiente  utilização  das  camas  de  internamento,  de  acordo  com  as 

necessidades e o nível de atividade do Hospital; 
b) Garantir  que  toda  a  atividade  hospitalar  é  realizada  com  vista  à  alta,  dinamizando  o 

planeamento, monitorização e efetivação de altas; 
c) Contribuir para a avaliação estratégica da lotação e configuração de camas no Hospital. 

 

CAPÍTULO IV 
Estruturas de organização e gestão 

 
Secção I 

Serviços de prestação de cuidados 
 

Artigo 26º 
Estruturas clínicas 

 
As  estruturas  de  organização  clínica  garantem  o  primado  dos  cuidados  de  saúde  e  do 
desenvolvimento técnico‐científico, dando cumprimento à missão principal do CHP. 
As  estruturas  de  organização  clínica  harmonizam  e  ajustam  os  seus  objetivos,  criatividade  e 
metodologias com as políticas institucionais. 
As  unidades,  unidades  multidisciplinares  e  estruturas  transversais  poderão  ser  criadas, 
agregadas,  divididas  ou  extintas  por  deliberação  do  conselho  de  administração,  sendo 
facultativa sua incorporação no regulamento interno. 

 
Artigo 27º 
Organização 

 
1 – A organização clínica do CHP estrutura‐se em diferentes níveis de competências, autoridade, 
autonomia, responsabilidade e diferenciação: 

1.1 –   Centro/ Departamento; Serviço; Unidade multidisciplinar; Unidade. 
1.1.1 –  Centro  e  Departamento  são  estruturas  organizacionais  de  nível  idêntico,  com 
exceção do Centro Materno‐Infantil (que integra diversos departamentos); 
1.1.2 –  Centro e Departamento têm modelos de direção similares.  
1.1.3 –  O  centro  desenvolve  uma  missão  temática,  agregando  contributos 
pluridisciplinares  em  torno  de  objetivos  estritos.  Poderá  ser‐lhe  delegada  autoridade  de 
organização e gestão autónomas, a definir em regulamento específico. 
1.1.4 –  O departamento agrega, coordena e promove estruturas de natureza diversa, com 
afinidades clínicas ou científicas, e tem os seguintes objetivos: 

a) Conjugação de  saberes e  construção de estratégias de desenvolvimento  clínico, 
científico, formativo, académico e organizativo; 
b) Coordenação e integração do trabalho de diferentes estruturas clínicas, serviços e 
unidades transversais, harmonizando‐o com as políticas institucionais; 
c) Identificação, preparação e promoção de líderes clínicos; 
d) Divulgação e difusão das boas práticas; 
e) Inovação  na  organização  clínica,  desenvolvendo  modelos  multidisciplinares 
centrados no doente. 

1.1.5 –  Centro e Departamento deverão elaborar um regulamento interno, contemplando 
todas as estruturas dependentes. 
 
 
 
 



Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 
  

REGULAMENTO INTERNO 

 9

1.1.6 –  O  serviço  é  a  célula  fundamental  da  organização  clínica,  correspondendo  às 
temáticas e metodologias das especialidades ou subespecialidades médicas. O serviço tem 
os seguintes objetivos: 

 a)  Programação,  coordenação  e  implementação  do  trabalho  assistencial,  da   
          formação,  da  investigação  clínica  e  do  ensino  no  seu  domínio  especializado; 
       b) Colabora nas estratégias do departamento/centro e nas políticas  institucionais. 
  1.1.6.1  –  O  serviço  pode  diferenciar‐se  e  propor  a  inclusão  de  unidades 
subespecializadas  no  regulamento  interno  do  departamento,  sujeitas  a  parecer 
favorável do respetivo diretor do departamento/centro e sua aprovação pelo CA; 

1.1.7 –  As  unidades  multidisciplinares  são  estruturas  funcionais  de  âmbito  alargado, 
incluindo  contributos  de  diversos  serviços  ou  unidades,  pertencentes  a  um  ou  mais 
departamentos. São dirigidas por um profissional nomeado pelo CA; 

1.2   –  Estruturas transversais/programas; 
1.2.1  –  As  estruturas  transversais/programas  agregam  atividades  comuns  da  instituição, 
independentemente  da  sua  localização.  São  estruturas  de  gestão  de  recursos  ‐  físicos, 
humanos e materiais ‐ e de coordenação da organização funcional e operacional, tendo por 
objetivo: 

a) Desenvolver missões bem definidas e de caráter permanente; 
b) Potenciar as missões das restantes estruturas clínicas; 
c) Disponibilizar  aos  serviços  utilizadores  todo  o  suporte  logístico  e  de  controlo 
inerente  à  atividade  que  desenvolvem,  garantido  a  qualidade  e  segurança 
assistencial em todos os processos comuns. 

 
Artigo 28º 
Enumeração 

 
O CHP compreende as seguintes estruturas clínicas: 
1  –    Centro  de  Cirurgia  de  Ambulatório,  dedicado  à  otimização  da  produção  cirúgica  em 
ambulatório. 
2  –  Centro  de  Transplantação,  dedicado  à  coordenação  dos  diferentes  programas  de 
transplantação de órgãos e tecidos que integra: 

a) Unidade de Transplantação Hepato‐Pancreática (UTHP); 
b) Programa de Colheita de Órgãos e Tecidos; 
c) Programa de Transplantação de Córnea; 
d) Programa de Transplantação Hepática; 
e) Programa de Transplantação Renal; 
f) Programa de Transplantação Pancreática. 

3 –  Centro Materno Infantil, dedicado à prestação de cuidados na área da saúde da mulher, da 
criança/adolescência e medicina reprodutiva, que integra: 

3.1 – Departamento da Infância e Adolescência: 
a) Serviço de Cardiologia Pediátrica; 
b) Serviço de Cirurgia Pediátrica; 
c) Serviço de Neonatologia e Cuidados Intensivos Pediátricos: 

i. Unidade de Neonatologia; 
ii. Unidade Cuidados Intensivos Pediátricos. 

d) Serviço de Nefrologia Pediátrica; 
e) Serviço de Neuropediatria; 
f)    Serviço de Pediatria; 
g) Serviço de Gastroenterologia pediátrica; 
h) Centro de Desenvolvimento. 

3.2 – Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, que integra: 
a) Serviço de Obstetrícia; 
b) Serviço de Ginecologia. 
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3.3 – Departamento de Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência: 
a) Serviço de Psiquiatria da Infância; 
b) Serviço de Psiquiatria da Adolescência. 

4 – Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência (DACIE), que integra: 
a) Serviço de Anestesiologia: 

i. Unidade do Dor. 
b) Serviço de Cuidados Intensivos (SCI): 

i. Unidade de Cuidados Intensivos 1 (UCI1); 
ii. Unidade de Cuidados Intensivos 2 (UCIP); 
iii. Unidade de Cuidados Intermédios Médico‐Cirúrgicos (UCIMC). 

5 – Departamento de Cirurgia, que integra: 
a) Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular; 
b) Serviço de Cirurgia Geral: 

i. Unidade 1; 
ii. Unidade 2; 
iii. Unidade 3. 

c) Serviço de Cirurgia Plástica; 
d) Serviço de Cirurgia Maxilo‐facial e Estomatologia;  
e) Serviço de Urologia. 

6 – Departamento de Imagiologia, que integra: 
a) Serviço de Radiologia; 
b) Serviço de Medicina Nuclear. 

7 – Departamento de Medicina: 
a) Serviço de Cardiologia; 
b) Serviço de Dermatologia; 
c) Serviço de Doenças Infeciosas; 
d) Serviço de Endocrinologia; 
e) Serviço de Gastrenterologia; 
f) Serviço de Hematologia Clínica; 
g) Serviço de Imunoalergologia; 
h) Serviço de Medicina Interna: 

i. Unidade A; 
ii. Unidade B; 
iii. Unidade C. 

a. Equipa Intra‐Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos; 
i) Serviço de Nefrologia; 
j) Serviço de Oncologia; 
k) Serviço de Pneumologia; 
l) Unidade Multidisciplinar de Imunologia Clínica. 

8 – Departamento de Neurociências, integra:  
a) Serviço de Neurocirurgia; 
b) Serviço de Neurofisiologia; 
c) Serviço de Neurologia: 

i. Unidade de AVC, articulada com o SCI; 
ii. Unidade de Neuropsicologia. 

d) Serviço de Neurorradiologia;  
e) Serviço de Oftalmologia; 
f) Serviço de Otorrinolaringologia; 
g) Serviço de Psiquiatria e Psicologia da Saúde: 

i. Unidade de Ligação. 
h) Unidade Corino de Andrade, dedicado às amiloidoses; 
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i) Unidade de Epilepsia;  
j) Unidade de Neuropatologia, articulada com o Serviço de Anatomia Patológica. 

9 – Departamento de Ortofisiatria, que integra: 
a) Serviço de Ortopedia; 
b) Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. 

10 – Departamento de Patologia, que integra: 
a) Serviço de Anatomia Patológica; 
b) Serviço de Hematologia Laboratorial; 
c) Serviço de Imunologia; 
d) Serviço de Microbiologia; 
e) Serviço de Química Clínica; 
f) Laboratório Centralizado (CoreLab). 

11 – Serviço de Urgência e Emergência. 
12  – São Estruturas Transversais: 

a) Centro de Genética Médica; 
b) Bloco Operatório; 
c) Consulta Externa; 
d) Hospital de Dia Polivalente; 
e) Centro Imagiológico de Diagnóstico e Intervenção. 

 
Subsecção I 
Gestão 

 
Artigo 29º 

Gestão das estruturas clínicas 
 

De modo a assegurar a responsabilização pelo cumprimento de objetivos e pela concretização 
das  estratégias  definidas  pelo  conselho  de  administração,  a  gestão  das  estruturas  clínicas  é 
partilhada por diferentes profissionais: 

a) Médico com o grau de consultor da carreira especial médica ou superior; 
b) Enfermeiro supervisor ou equiparado; 
c) Enfermeiro chefe ou equiparado;  
d) Técnico Superior de Saúde (TSS); 
e) Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); 
f) Administrador hospitalar ou licenciado com competências específicas de gestão.  

 
 

Artigo 30º 
Órgãos do Centro/Departamento 

 
1  –  O  Centro/Departamento  terá  direção  uninominal,  garantida  por  um  médico,  com 
reconhecimento  clínico  inter  pares  e  experiência  ou  formação  em  gestão  de  saúde, 
hierarquicamente  dependente  do  conselho  de  administração.  O  diretor  terá  a  cooperação 
permanente dos restantes elementos da equipa.  
 
2 – Para  cada Centro/Departamento existirá um administrador, que,  trabalhando em estreita 
articulação com o diretor de departamento e restantes elementos da equipa, garantirá perante 
o conselho de administração, e de acordo com os objetivos estipulados, a gestão administrativa, 
financeira e de projetos de qualidade. 
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3  –  Para  cada  Centro/Departamento  existirá  um  enfermeiro  supervisor  responsável  pela 
coordenação  da  atividade  clínica  de  enfermagem,  nomeadamente  nos  aspetos  relacionados 
com  a  organização  operacional  e  funcional  das  equipas  multidisciplinares  nos  serviços. 
Partilhará, de  forma articulada  com o diretor de departamento, administrador e diretores de 
serviço, a gestão administrativa, financeira e de projetos de qualidade.  
 
4  ‐  Para  cada  Centro/Departamento  de Meios  Complementares  de  Diagnóstico  existirá  um 
TDT/TSS  responsável  pela  coordenação  da  atividade  técnica,  nomeadamente  nos  aspetos 
relacionados  com  a  organização  operacional  e  funcional  das  equipas  multidisciplinares  nos 
serviços.  Partilhará,  de  forma  articulada  com  o  diretor  de  departamento,  administrador  e 
diretores de serviço, a gestão administrativa, financeira e de projetos de qualidade.  
 

Artigo 31º 
Órgãos do serviço 

 
O serviço terá três níveis de autoridade: 
1  ‐ O diretor, médico com  reconhecimento clínico  inter pares, garantindo a  representação do 
serviço  e  a  orientação  clínica,  científica  e  formativa,  com  responsabilidades  na  gestão 
administrativa, financeira e da qualidade. 
2 – Quando exista, a unidade terá um responsável de unidade, médico ou TSS, por delegação do 
diretor de serviço, ouvido o diretor de departamento. 
3  –    Enfermeiro‐chefe,  que  garantirá  a  orientação  profissional,  científica  e  formativa  dos  
enfermeiros, partilhando a gestão administrativa, financeira e da qualidade.  
4 – Nos serviços em que a especificidade o aconselhe, a orientação profissional e científica dos 
técnicos será assumida por um TSS ou TDT, que partilhará a gestão administrativa, financeira e 
da qualidade. 

Artigo 32º 
Órgãos das estruturas transversais 

 
1  –   A  gestão  das  estruturas  transversais  é  assegurada  por  uma  direção multidisciplinar,  em 
estreita colaboração com os diretores dos serviços utilizadores ou cooperantes.  
2  –    A  gestão  da  estrutura  clínica  transversal  poderá,  de  acordo  com  a  sua  missão,  ser 
constituída  por  um  médico,  um  administrador,  um  enfermeiro  supervisor,  TSS  ou  TDT.  A 
composição e funcionamento desta direção será objeto de regulamento próprio, de acordo com 
as especificidades de cada estrutura. 
 

Subsecção II 
Competências 

Artigo 33º 
Diretor de departamento 

 
Compete ao diretor de departamento, nomeadamente: 
a) Representar o departamento, interna e externamente; 
b) Garantir a comunicação e as relações institucionais entre o conselho de administração e os 

serviços; 
c) Concretizar os objetivos regulamentares do departamento, em harmonia com as políticas 

da instituição; 
d) Idealizar, estudar e definir estratégias de desenvolvimento da sua área técnico‐científica; 
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e) Criar e promover um espírito de partilha de princípios, metodologias e linguagem entre os 
serviços, evoluindo para uma política de comunicação,  imagem e  identidade corporativa 
comum; 

f) Acompanhar  os  serviços  na  definição  de  objetivos  próprios,  na  sua  negociação  e 
implementação; 

g) Promover e apoiar as missões de ensino e investigação clínica; 
h) Supervisionar a elaboração dos planos de atividade, orçamentos e relatórios de atividade 

dos serviços, dando‐lhes coerência conceptual e formal; 
i) Responder  a  queixas  e  reclamações  apresentadas,  por  cidadãos  ou  por  instituições, 

relacionadas  com  os  serviços  do  departamento,  endereçadas  pelo  conselho  de 
administração, procurando soluções para os problemas identificados; 

j) Promover a cooperação e estabelecer a articulação com os  restantes departamentos do 
CHP e com os Agrupamentos de Centros de Saúde; 

k) Monitorizar os horários de trabalho e as licenças dos diretores de serviço; 
l) Apoiar  o  diretor  clínico  e  o  conselho  de  administração  nos  processos  de  avaliação  dos 

serviços; 
m) Fazer  o  acompanhamento  da  atividade  e  custos  dos  serviços,  em  cooperação  com  o 

administrador; 
n) Exercer  o  poder  de  supervisão  de  todo  o  pessoal  do  departamento,  no  respeito  pelas 

hierarquias técnicas; 
o) Promover a implementação de práticas de melhoria contínua da qualidade; 
p) Acompanhar  quotidiana  e  informalmente  o  funcionamento  dos  serviços,  auscultando 

utentes e profissionais, no respeito pelas hierarquias técnicas. 
 

Artigo 34º 
Administrador 

 
Ao  administrador  nomeado  compete  assegurar  a  gestão  financeira,  administrativa  e  da 
qualidade dos serviços que o  integram, de acordo com os planos de atividades aprovados pelo 
conselho de administração, e designadamente: 
a) Valorizar e avaliar o  impacto económico‐financeiro das propostas constantes dos planos 

de atividades de cada serviço; 
b) Dinamizar  a  implementação  dos  planos  de  atividades  aprovados,  articulando‐se  com  o 

diretor de departamento, diretores de serviço e enfermeiro supervisor; 
c) Monitorizar os desvios face às metas aprovadas e preparar com cada diretor de serviço a 

elaboração de proposta de medidas corretivas; 
d) Informar  o  conselho  de  administração  acerca  do  impacto  previsível  das  medidas 

propostas, submetendo‐as à sua aprovação; 
e) Assumir a gestão logística de projetos específicos a desenvolver nos serviços zelando pelo 

cumprimento  das metas  e  objetivos  intermédios,  em  colaboração  com  os  diretores  de 
serviço e com os profissionais envolvidos; 

f) Propor  para  cada  serviço  um modelo  ajustado  de monitorização  da  atividade  e  custos 
associados; 

g) Dar parecer em todos os processos de aquisição e utilização de novos materiais, produtos 
ou equipamentos nos serviços que integram o Departamento; 

h) Colaborar com o serviço de aquisições em todos os processos de aquisição para os quais 
seja nomeado; 

i) Dar  parecer  sobre  todos  os  aspetos  de  gestão  de  recursos  humanos  que  impliquem 
aumento de despesa; 

j) Dinamizar a adoção de sistemas de melhoria contínua da qualidade, em articulação com o 
diretor de departamento, diretores de serviço e DQ as atividades concretas a propor para 
cada ano; 



Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 
  

REGULAMENTO INTERNO 

 14

k) Avaliar  o  impacto  económico‐financeiro  dos  planos  anuais  de  formação  de  todos  os 
profissionais do serviço, propostos pelo diretor de serviço e enfermeiro chefe ou técnico 
coordenador, em articulação com o diretor de departamento e enfermeiro supervisor. 

 
Artigo 35º 

Enfermeiro supervisor 
 

1 ‐ Ao enfermeiro supervisor nomeado para o departamento, centros e estruturas transversais 
compete, especialmente: 

a) Responder pela qualidade assistencial prestada, dentro das regras de boa prática e da 
eficiente gestão dos recursos humanos de enfermagem do Departamento; 

b) Acompanhar e avaliar  todos os aspetos  relacionados  com o exercício da atividade de 
enfermagem, com a formação de enfermeiros e com a aquisição e a adequação das suas 
competências técnicas e relacionais; 

c) Colaborar na implementação e monitorização de sistemas de informação que permitam 
determinar necessidades em cuidados de enfermagem; 

d) Monitorizar  a  aplicação  dos  padrões  da  qualidade  dos  cuidados  de  enfermagem 
definidos pela Direção de Enfermagem; 

e) Participar na definição dos  indicadores de qualidade em enfermagem e efetuar a  sua 
monitorização; 

f) Monitorizar  e  propor  estratégias  a  adotar  que  assegurem  o  cumprimento  das metas 
definidas  ao  nível  dos  indicadores  de  qualidade  e  eficiência  nas  estruturas  sob  sua 
responsabilidade; 

g) Aprovar  as  atividades  de  formação  dos  Enfermeiros  propostas  pelos  Enf.  Chefes  dos 
serviços que dirige; 

h) Intervir  nos  processos  de  decisão  relativos  à  formação  pré  e  pós‐graduada  de 
enfermeiros, de acordo com a capacidade definida nos serviços do seu Departamento e 
no respeito dos limites da delegação de competências em vigor; 

i) Colaborar  na  definição  dos  planos  de  integração  para  os  novos  profissionais  de 
enfermagem e monitorizar o seu cumprimento no Departamento; 

j) Realizar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais de enfermagem de 
acordo com as normas em vigor; 

k) Efetuar  a mobilidade  interna  necessária  no  Departamento,  adequando  o  número  de 
enfermeiros às necessidades reais do Serviço/Unidade; 

l) Colaborar  nas  propostas  de  planos  de  atividades,  relatórios  de  atividades  e  na 
contratualização interna do Departamento; 

m) Monitorizar o planeamento das altas; 
n) Promover a utilização eficiente das camas, de acordo com as  solicitações e o nível de 

atividade do Departamento; 
o) Assegurar  a divulgação da  informação de  apoio  à  gestão  aos  Enf. Chefes, bem  como 

assegurar  o  cumprimentos  das  metodologias  adotadas  pelos  serviços  de  apoio  à 
prestação de cuidados, adequando‐as à atividade de cada Serviço e/ou Departamento; 

p) Exercer  funções  de  assessoria  ou  consultadoria  de  natureza  técnico‐científica,  em 
projetos, programas e grupos de trabalho. 

 
Artigo 36º     

Técnico Responsável 
 

1  ‐ Ao TSS ou TDT nomeado para o departamento, centros e estruturas transversais compete, 
especialmente: 

a) Responder pela qualidade, boas práticas e eficiente gestão dos recursos humanos; 
b) Promover a humanização, propondo medidas de melhoria sistemática dos cuidados; 
c) Promover o controlo de qualidade, tendo em vista a optimização dos serviços; 
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d) Emitir pareceres e prestar informações aos órgãos institucionais; 
e) Acompanhar  e  avaliar  o  exercício  da  atividade  técnica,  a  formação  dos  colegas  e  a 

adequação das suas competências globais; 
f) Colaborar  no  desenvolvimento,  implementação  e  monitorização  de  sistemas  de 

informação;  
g) Participar na definição e monitorização dos indicadores de qualidade de gestão; 
h) Fazer cumprir as metas dos indicadores de qualidade e eficiência; 
i) Aprovar as atividades de formação propostas pela hierarquia profissional; 
j) Intervir nos processos de decisão relativos à formação pré e pós‐graduada de técnicos; 
k) Colaborar na definição dos planos de integração para os novos profissionais; 
l) Cooperar no processo de avaliação de desempenho; 
m) Efetuar a mobilidade interna, adequando o número de técnicos às necessidades; 
n) Colaborar nos planos e relatórios de atividades, e na contratualização interna; 
o) Divulgar a informação de apoio à gestão à hierarquia técnica; 
p) Assegurar  o  cumprimentos  das  metodologias  adotadas  pelos  serviços  de  apoio  à 

prestação de cuidados, adequando‐as à atividade; 
q) Exercer  assessoria  ou  consultadoria  de  técnico‐científica,  em  projetos,  programas  e 

grupos de trabalho; 
r) Supervisionar a cadeia hierárquica técnica. 

 
Artigo 37º 

Diretor de serviço 
 

Compete ao diretor de serviço dirigir a atividade clínica do seu serviço, zelando pela assistência 
prestada  aos  doentes  e  pela  qualidade,  correção  e  prontidão  dos  cuidados  prestados, 
designadamente: 
a) Idealizar, estudar e definir a estratégia do serviço, em sintonia com as orientações globais 

do diretor de departamento; 
b) Propor o plano de atividades do seu serviço; 
c) Promover  e  apoiar  o  desenvolvimento  profissional  e  científico,  em  colaboração  com  o 

corpo clínico e o enfermeiro‐chefe; 
d) Promover e apoiar as missões de ensino e investigação; 
e) Zelar pela eficiente utilização e aproveitamento dos recursos, de acordo com a planificação 

aprovada;  
f) Elaborar o relatório anual de atividades do seu serviço;  
g) Analisar os indicadores de produção e a execução dos orçamentos, propondo e acordando 

com o administrador a implementação de medidas corretivas, de forma atempada; 
h) Propor  medidas  necessárias  à  melhoria  do  seu  serviço,  em  termos  organizativos, 

funcionais e físicos, dentro de parâmetros de eficiência e eficácia, que produzam melhores 
resultados face aos meios disponíveis; 

i) Zelar  pela  atualização  técnica  dos  profissionais  de  saúde  que  integram  o  serviço, 
promovendo  ou  propondo  aos  órgãos  competentes  as  iniciativas  para  a  valorização, 
aperfeiçoamento e formação profissional; 

j) Garantir as  condições para as aulas práticas ou  teórico‐práticas,  independentemente da 
sua ligação formal ao ensino pré‐graduado; 

k) Propor a adoção de programas de melhoria da qualidade, e garantir a colaboração do seu 
serviço nas atividades que neste âmbito seja acordado desenvolver com o DQ; 

l) Assegurar a correção dos registos clínicos e a organização dos processos clínicos;  
m) Promover  ou  incrementar  linhas  de  investigação  clínica  ou  científica  associadas  à 

especialidade. 
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Artigo 38º 
Enfermeiro chefe 

 
Compete ao enfermeiro‐chefe, designadamente: 
a) Garantir a gestão e a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade; 
b) Garantir a aplicação dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem definidos pela 

Direção de Enfermagem; 
c) Planear e  implementar ações e métodos de  trabalho que visem a melhoria da qualidade 

dos  cuidados  de  enfermagem  prestados,  coordenando,  o  trabalho  da  equipa 
multidisciplinar; 

d) Garantir  a  aplicação  dos  procedimentos  técnicos  de  enfermagem  e  dos  procedimentos 
gerais e específicos na área da qualidade, controlo da infeção, risco clínico e não clínico; 

e) Participar  no  processo  de  elaboração  dos  planos  de  atividades  e  relatórios  anuais,  em 
articulação com o Diretor do Serviço; 

f) Elaborar horários, planos de férias e planos de trabalho diários, ajustando‐os de acordo às 
necessidades de cuidados dos doentes; 

g) Divulgar toda a  informação aos profissionais do serviço, através de reuniões de serviço e 
nas passagens de turno; 

h) Colaborar  no  planeamento  da  formação  pré  e  pós  graduada  e  garantir  a  sua  correta 
execução; 

i) Elaborar o plano de formação de acordo com as necessidades identificadas;  
j) Colaborar  na  implementação  das  estratégias  que  assegurem  o  cumprimento  das metas 

definidas ao nível dos indicadores de qualidade e eficiência; 
k) Garantir o consumo eficiente de material clínico e hoteleiro; 
l) Promover o trabalho em equipa dos profissionais; 
m) Efetuar a avaliação de desempenho de acordo com a legislação em vigor; 
n) Colaborar na avaliação dos assistentes operacionais do serviço. 

 
Secção II 

Serviços de suporte à prestação de cuidados 
 

Artigo 39º 
Estrutura 

 
O CHP, compreende os seguintes serviços e unidades de suporte à prestação de cuidados: 

a) Serviços Farmacêuticos; 
b) Serviço Social; 
c) Serviço de Assistência Espiritual; 
d) Serviço de Nutrição e Alimentação; 
e) Unidade de Esterilização Central; 
f) Gabinete do Utente; 
g) Equipa de Gestão de Altas; 
h)  Equipa do Circuito do Medicamento; 
i) Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco. 

 
Artigo 40º 

Serviços farmacêuticos 
 

1  – Os  serviços  farmacêuticos  são  dirigidos  por  um  farmacêutico  com  perfil  e  competências 
técnicas adequados. 
2 –  Compete, nomeadamente, ao diretor dos serviços farmacêuticos: 
a) Propor  ou  adotar  medidas  conducentes  a  uma  eficiente  utilização  dos  recursos 

disponíveis; 
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b) Gerir  o  medicamento,  nas  vertentes  da  utilização  clínica  e  da  gestão  económica, 
integrando  procedimentos  inerentes  à  seleção,  aquisição  ou  produção,  distribuição  e 
monitorização, de forma a garantir a segurança, eficácia e eficiência da sua utilização; 

c) Garantir  o  cumprimento  do  plano  terapêutico,  no  que  respeita  às  necessidades  em 
medicamentos,  a  todos  os  doentes  do  hospital,  em  regime  de  internamento  e  de 
ambulatório, de acordo com a legislação em vigor; 

d) Colaborar  nas  atividades  de  investigação  e  ensino,  no  âmbito  da  sua  área  específica, 
designadamente através da colaboração em ensaios clínicos. 

 
Artigo 41º 

Serviço social 
 

1  –  O  serviço  social  é  coordenado  por  um  técnico  superior  de  serviço  social  com  perfil  e 
competências técnicas adequados. 
2 –  Compete ao serviço social: 
a) Ajudar a resolver os problemas sociais que obstam ao tratamento, cura e reabilitação dos 

doentes; 
b) Acompanhar  a  programação  das  altas  hospitalares,  de  forma  a  proporcionar  uma 

adequada reintegração na comunidade; 
c) Participar nas ações de apoio domiciliário integrado; 
d) Avaliar  situações  de  carência  económica  para  efeitos  de  autorização  de  transporte  não 

urgente de doentes ou definição do regime de atribuição de ajudas técnicas. 
3 – Compete ao serviço social promover e centralizar a atividade do núcleo do projeto de apoio 
à família e à criança, nos termos previstos na resolução do Conselho de Ministros nº 30/92 de 18 
de agosto e do Despacho do Ministro da Saúde nº 177/07 de 18 de agosto. 
 

Artigo 42º 
Serviço de assistência espiritual 

 
1 – Compete  ao  serviço de  assistência espiritual proporcionar o  apoio espiritual  ao doente e 
seus familiares durante a sua estada no CHP, independentemente da natureza da sua fé, sendo 
garantido ao representante da mesma livre acesso às instalações do CHP. 
2  – Compete‐lhe  gerir os meios que  lhe  estão  afetos,  tendo  em  consideração  a  sua  vocação 
ecuménica, e zelar pela boa utilização e conservação das  instalações e equipamentos que  lhe 
estão atribuídos. 
3 – O CHP dispõe de capelas e outros locais de culto, vocacionados para acolher todos os credos 
e convicções religiosas. 
 

Artigo 43º 
Serviço de nutrição e alimentação (SNA) 

 
1 – A direção técnica do serviço de nutrição e alimentação é assegurada por um técnico superior 
de nutrição, com perfil e competências técnicas adequados. A gestão do SNA é assegurada por 
um administrador hospitalar ou licenciado com diferenciação na área da gestão.  
2 ‐ Compete, nomeadamente, à unidade de nutrição: 
a) Exercer  a  sua  atividade  clínica  e  de  consulta  em  articulação  com  os  serviços  de  ação 

médica, no internamento, consulta externa e hospital de dia; 
b) Instituir e monitorizar o suporte nutricional entérico ou parentérico dos doentes; 
c) Promover a educação alimentar individual ou em grupo; 
d) Elaborar, avaliar e rever, periodicamente, o Manual de Dietas, ajustando as necessidades 

nutricionais e os hábitos alimentares. 
3  – Compete ao serviço de nutrição e alimentação a direção da produção alimentar no CHP. 
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Artigo 44º 
Unidade de esterilização central 

 
1  ‐ A  unidade  de  esterilização  central  é  dirigida  por  um  administrador  hospitalar  ou  por  um 
licenciado com diferenciação na área da gestão, e coordenada tecnicamente por um enfermeiro 
com conhecimentos na área da esterilização. 
2 – A direção da unidade será assessorada por uma comissão consultiva constituída por quatro 
elementos: um cirurgião, o diretor do serviço de instalações e equipamentos, um enfermeiro do 
bloco operatório e um elemento da comissão de controlo da infeção hospitalar. 
3 – Compete ao enfermeiro responsável que coordena a unidade, zelar pela instituição de regras 
universalmente aceites no tratamento dos materiais,  incorporando as orientações da comissão 
de  controlo da  infeção hospitalar e as normas  legais aplicáveis. Compete‐lhe ainda  zelar pela 
manutenção de um sistema de gestão da qualidade formalmente certificado. 
4 – Compete à unidade de esterilização central, nomeadamente: 
a) Assegurar a gestão dos circuitos de reprocessamento de instrumental cirúrgico e material 

de consumo clínico necessários à prossecução dos fins da organização; 
b) Colaborar na correta disponibilização dos esterilizados; 
c) Colaborar  na  definição  de  necessidades  de  instrumental  cirúrgico  definindo  um  plano 

anual de aquisições e participando na sua escolha. 
 

Artigo 45º 
Gabinete do utente 

 
1  –  O  gabinete  do  utente  é  coordenado  por  um  profissional  do  serviço  social  com  perfil  e 
competências técnicas adequados. 
2 – Compete ao gabinete do utente, nomeadamente: 

a) Exercer  a  sua  atividade  clínica  e  de  consulta  em  articulação  com  os  serviços  de  ação 
médica; 
b) Receber,  analisar  e  encaminhar  as  sugestões,  queixas,  reclamações  e  elogios 
apresentadas pelos utentes e pelo público em geral, nos termos definidos no Despacho n.º 
26/86,  de  30  de  junho  e  da  Resolução  do  Conselho  de Ministros  n.º  189/96,  de  28  de 
novembro; 
c) Desenvolver o projeto sim‐cidadão, de acordo com a Circular Normativa nº 6/2006 de 27 
de dezembro da Administração Regional de Saúde do Norte, IP; 
d) Articular‐se  com  o  Departamento  da  Qualidade  (DQ)  no  registo,  análise  e 
encaminhamento das sugestões,  reclamações e  louvores de utentes, de  forma a garantir a 
globalidade da informação. 

 
Artigo 46º 

Equipa de gestão de altas 
 

1 – A equipa de gestão de altas é uma estrutura multidisciplinar e  transversal, que  tem como 
missão a melhoria da qualidade do serviço prestado no Centro Hospitalar do Porto, através do 
planeamento  atempado  das  altas  com  o  fim  de  assegurar  a  continuidade  de  cuidados  aos 
doentes internados aquando da sua alta. 
2 – A equipa de gestão de altas é constituída por um médico, que coordena, um enfermeiro e 
uma assistente social. 
3  – Articula‐se, no  seu  trabalho,  internamente  com os  interlocutores dos  Serviços Clínicos,  e 
externamente com a Coordenação Regional da RNCCI e com as equipas regionais que venham a 
ser constituídas. 
4 – Tem as suas funções definidas pelo artigo 23º do Decreto‐lei nº 101/2006, de 6 de junho e a 
sua organização interna está definida em regulamento próprio. 
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Artigo 47º 

Equipa do circuito do medicamento 
 

1  – A equipa  do circuito do medicamento é composta por: 
a) Gestor clínico do circuito de medicamento, médico, que preside;  
b) Enfermeiro, farmacêutico e técnico de sistemas de informação, nomeados sob proposta 

das respetivas direções técnicas. 
2  –  Compete  à  equipa  a  conceção,  implementação,  coordenação  e  controlo  do  circuito  do 

medicamento, da prescrição à administração, com ênfase no sistema informático de suporte.  
 

 
Artigo 48º 

Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 
 

O núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco tem como função facilitar a articulação 
entre o CHP e as instituições que acompanham crianças e jovens em risco, conforme o despacho 
da Ministra da Saúde nº 31292/2008 de 5 de dezembro. 
O núcleo é coordenado por um médico pediatra e constituído por um enfermeiro, um assistente 
social e um profissional de saúde mental infantil (pedopsiquiatra ou psicólogo). 

 

 
Secção III 

Transplantação 
 
 

Artigo 49º 
Atividade de coordenação de colheita e transplantação 

 
A Portaria 357/2008 de 9 de maio, cria a rede nacional de colheita e transplantação, constituída 
pelos coordenadores hospitalares de doação, nos hospitais em que está autorizada a colheita, e 
por cinco gabinetes de coordenação de colheita e transplantação, um dos quais está sedeado no 
CHP. 

 

 
Artigo 50º 

Coordenador hospitalar de doação (CHD) 
 

1 – O coordenador hospitalar de doação é nomeado pelo conselho de administração, do qual 
depende  diretamente,  sob  proposta  do  Instituto  Português  de  Sangue  e  Transplantação,  IP, 
licenciado  em  medicina,  preferencialmente  das  áreas  de  cuidados  intensivos,  urgência, 
emergência ou anestesia, e com  formação específica para a deteção e avaliação de potenciais 
dadores de órgãos e tecidos para a transplantação. 
2 – O coordenador hospitalar de doação está  funcionalmente  ligado ao gabinete coordenador 
de colheita e transplantação e competem‐lhe as funções definidas pela Portaria 357/2008 de 9 
de maio. 
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Artigo 51º 
Gabinete coordenador de colheita e transplantação (GCCT) 

 
1 – Estrutura autónoma com a constituição e competências estabelecidas na Portaria 357/2008 
de  9  de  maio  que,  na  sua  área  de  influência,  garante  uma  eficaz  coordenação  de  toda  a 
atividade de colheita e transplante de órgãos e tecidos. No CHP articulará a sua atividade com o 
centro integrado de transplantação. 
2  –  É  dirigido  por  um  diretor,  nomeado  pelo  conselho  de  administração,  do  qual  depende 
diretamente,  sob  proposta  do  Instituto  Português  de  Sangue  e  Transplantação,  IP  de  entre 
profissionais  de  reconhecida  competência  na  área  de  saúde  e  da  transplantação,  e  com 
formação  específica  na  área  da  coordenação  de  colheita  de  órgãos,  tecidos  e  células  para 
transplantação. 

Secção IV 
Área de gestão e logística 

 
Artigo 52º 
Estrutura 

 
1 – Na área da gestão e logística o CHP tem a seguinte estrutura: 
a) Departamento da Qualidade; 
b) Departamento de Aprovisionamento e Logística; 
c) Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 
d) Serviço de Gestão de Doentes; 
e) Serviços Financeiros; 
f) Serviço de Instalações e Equipamentos; 
g) Serviço de Sistemas de Informação; 
h) Serviço de Informação de Gestão; 
i) Gabinete Jurídico; 
j) Gabinete de Relações Públicas; 
k) Secretaria‐geral. 

2 – Os departamentos, serviços ou gabinetes deverão dispor de regulamento próprio a aprovar 
pelo conselho de administração. 

 
Artigo 53º 

Departamento da qualidade (DQ) 
 

1  –  Compete  ao  DQ  a  implementação  de  uma  política  global  de  qualidade  que  garanta  a 
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pelo CHP, num contexto de segurança 
para os utentes, profissionais e para a prática clínica. 
2 – O departamento é gerido por um conselho de gestão que, dada a sua vocação transversal, 
será constituído por 4 elementos: um médico, um administrador hospitalar, o diretor do serviço 
de  instalações e equipamentos e um enfermeiro, nomeados pelo  conselho de administração, 
sob proposta do elemento que detém o pelouro, tendo em consideração o perfil e competências 
técnicas. 
3 – O DQ é constituído pelo: 

a) Gabinete de Gestão da Qualidade; 
b) Gabinete de Governação Clínica: 

i. Comissão de Farmacovigilância; 
ii. Comissão de Proteção contra Radiações. 

c) Gabinete de Higiene e Segurança; 
d) Serviço de Saúde Ocupacional e Medicina Geral. 
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4 – Incumbe ao DQ a estruturação e  implementação de uma estratégia de gestão  integrada de 
todas  as  áreas  de  atuação,  através  da mobilização  e  articulação  com  os  demais  serviços  e 
departamentos da instituição. 
5 – O DQ desenvolverá e manterá operacional um plano específico destinado à  segurança de 
pessoas (utentes, profissionais, voluntários e visitantes) e bens. 
6 – O DQ elaborará um regulamento com expressão das responsabilidades específicas de cada 
área de intervenção. 

Artigo 54º 
Departamento de Aprovisionamento e Logística (DAL) 

 

1  –  O  Departamento  de  Aprovisionamento  e  Logística  é  dirigido  por  um  profissional  com 
habilitações  académicas,  perfil  e  competências  técnicas  adequados,  nomeadamente  com 
diferenciação na área da logística. 
2  –  É constituído pelo Serviço de Aquisições e Serviço de Logística. 

2.1 – Compete ao Serviço de Aquisições: 
a) Adquirir  todos  os  bens,  equipamentos,  serviços  e  empreitadas  necessárias  à 
prossecução dos fins do CHP previstos no plano de aquisições anual; 
b) Negociar as condições mais vantajosas para a organização, no âmbito das consultas 
efetuadas e dos procedimentos aprovados; 
c) Garantir a legalidade de todos os processos de aquisições; 
d) A  atuação  na  área  de  compras  termina  na  emissão  da  Nota  de  Encomenda  ou 
disponibilização da adjudicação no sistema informático; 
e) Assegurar  a  receção,  conferência  e  processamento  de  toda  a  faturação  do  CHP, 
garantindo  a  segregação de  funções na  conferência de documentos  e mantendo os 
mais  elevados  níveis  de  controlo  interno  no  processamento  dos  elementos 
contabilísticos. 
2.1.1. – Imobilizado e reparações: 
a) Garantir  a  inventariação  do  imobilizado  da  Instituição  e  a  sua  permanente 
atualização; 
b) Gerir  o  parque  de  equipamentos  do  CHP,  em  articulação  com  o  Serviço  de 
Instalações e Equipamentos; 
c) Gerir  os  contratos  de manutenção  aprovados  em  articulação  com  o  Serviço  de 
Instalações e Equipamentos. 

2.2  – Compete ao Serviço de Logística ‐ Hospital Logistics System(HLS): 
a) Assegurar todas as rotas de distribuição de materiais e produtos no CHP de forma 
integrada, incluindo a equipa de mensageiros e a frota de transportes; 
b) Garantir a  resposta a pedidos de  transporte de materiais, produtos e pessoas no 
CHP, de acordo com os procedimentos gerais aprovados; 
c) Assegurar o transporte de doentes intra CHP, respeitando os procedimentos gerais 
aprovados; 
d) Expandir  o  modelo  HLS  a  toda  a  logística  geral,  assegurando  o  processo 
operacional, a melhoria contínua e a maximização da utilização de recursos humanos e 
materiais afetos a esta área. 
2.2.1 – Gestão  de stocks: 

a) Armazenar  e  gerir  os  stocks  centralizados  dos  armazéns  de material  clínico, 
hoteleiro, administrativo, manutenção, medicamentos e demais que  lhe  sejam 
atribuídos; 

b) Assegurar o permanente fluxo de materiais, evitando ruturas de stocks no CHP. 
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2.2.2. – Business  Process Outsourcing (BPO) – Externalização: 
a) Gerir  todas  as  prestações  de  serviços  de  atividades  externalizáveis  ou  já 

externalizadas,  em  articulação  com  todos  os  Serviços  do  CHP  direta  ou 
indiretamente afetados pela atuação destes; 

b) Definir  cadernos  de  encargos  exclusivamente  técnicos  e/ou  operacionais,  em 
articulação com todos os Serviços do CHP direta ou indiretamente afetados pela 
externalização em causa; 

c) Avaliar e monitorizar a viabilidade económica das opções de externalização;  
d) A  gestão  das  atividades  da  área  de  BPO  será  objeto  de  regulamentação 

específica. 

Artigo 55º 
Serviço de gestão de recursos humanos 

 
1 –  O Serviço de Gestão de Recursos Humanos é dirigido por um profissional com habilitações 
académicas, perfil e competências técnicas adequados. 
2 – Compete ao serviço de gestão de recursos humanos, nomeadamente:  
a) Gerir o mapa de pessoal da organização, nas suas vertentes pública e privada, garantindo a 

execução de todos os procedimentos, do recrutamento à aposentação; 
b) Garantir a  legalidade de  todos os processos de  recrutamento,  seleção e  contratação de 

recursos humanos; 
c) Controlar a assiduidade dos profissionais; 
d) Processar os vencimentos, remunerações acessórias e respetivos encargos; 
e) Implementar,  em  articulação  com  os  níveis  intermédios  de  gestão,  um  sistema  de 

avaliação de  desempenho universal,  capaz de  estabelecer distinção qualitativa  entre os 
profissionais e de assinalar os níveis de desempenho individuais e coletivos. 

 
 

Artigo 56º 
Serviço de gestão de doentes 

 
1 – O  serviço  de  gestão  de  doentes  é  dirigido  por  um  administrador  hospitalar  ou  por  um 
profissional com perfil e competências técnicas adequados. 
2 – Integram o serviço de gestão de doentes: 

a) Arquivo Clínico; 
b) Gabinete de Gestão do Acesso à Informação Clínica; 
c) Gabinete de Gestão de Prestações de Saúde; 
d) Gabinete de Transportes Não Urgente de Doentes; 
e) Serviço Informativo;  
f) Arquivo Geral Administrativo; 
g) Casa Mortuária. 

3 – Compete ao serviço de gestão de doentes: 
a) Proceder aos registos administrativos referentes à atividade clínica, garantir a correção 
destes registos e assegurar a cobrança das taxas moderadoras; 
b) Gerir globalmente os  secretariados  clínicos, exceto no  internamento,  sem prejuízo do 
apoio às  competências específicas dos diretores e demais  responsáveis das unidades em 
que se encontrem integrados; 
c) Organizar e manter o arquivo, ativo e inativo, dos processos individuais dos utentes; 
d) Assegurar a gestão, encaminhamento e resposta dos pedidos de informação clínica; 
e) Assegurar a gestão da referenciação interna e externa de doentes, instruir, acompanhar 
e controlar os processos para assistência clínica externas; 
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f) Assegurar a condução dos processos de transporte não urgente de doentes com recurso 
a prestadores externos; 
g) Coordenar o funcionamento do arquivo geral administrativo; 
h) Estabelecer e divulgar aos secretariados do  internamento, com carácter vinculativo, as 
regras de atuação adequadas para os registos administrativos referentes à atividade clínica; 
i) Assegurar a substituição dos elementos dos secretariados do internamento; 
j) Gerir a casa mortuária. 
 

Artigo 57º 
Serviços financeiros 

 
1 – Os serviços financeiros são dirigidos por um profissional com habilitações académicas, perfil 
e competências técnicas adequados. 
2 – Compete aos serviços financeiros, nomeadamente:  
a) Colaborar  na  elaboração  do  orçamento,  nos  termos  definidos  pelo  órgão  de  gestão,  e 

acompanhar a execução orçamental; 
b) Realizar as operações de abertura, encerramento e prestação de contas;  
c) Proceder  à  cabimentação  das  despesas,  nos  moldes  definidos  pelo  conselho  de 

administração; 
d) Proceder à contabilização dos documentos de despesa e receita, e respetivo pagamento e 

cobrança; 
e) Proceder à faturação da atividade realizada às entidades responsáveis pelo pagamento dos 

serviços prestados; 
f) Elaborar  a  informação  económica  e  financeira  para  os  fins  internos  e  externos,  dando 

cumprimento aos deveres de informação periódica, nos termos da lei; 
g) Gerir a  tesouraria, prever e aplicar os saldos disponíveis, nos  termos das orientações do 

órgão de gestão; 
h) Dar cumprimento às obrigações fiscais e legais de âmbito financeiro da organização. 

 

Artigo 58º 
Serviço de instalações e equipamentos 

 
1  – O  serviço de  instalações  e  equipamentos  é dirigido por um profissional  com habilitações 
académicas, perfil e competências técnicas adequados. 
2 –  Compete ao serviço de instalações e equipamentos, nomeadamente:  
a) A manutenção/fiscalização geral das instalações interiores e exteriores; 
b) A manutenção/fiscalização de todo o equipamento, avaliação e garantia da sua segurança 

e funcionalidade; 
c) A  operação,  manutenção/fiscalização  preventiva  e  corretiva  de  todas  as  instalações 

técnicas – elétricas, mecânicas, eletromecânicas e central telefónica, entre outras; 
d) A  gestão  da  eletricidade,  água,  fluidos,  gases medicinais,  e  demais  instalações  técnicas 

especiais; 
e) Arruamentos e jardins; 
f) Planear  a  construção  de  novas  instalações  ou  a  alteração  às  existentes  e  coordenar  as 

fases de planeamento, projeto, obra e equipamento, ouvidas as entidades  internas com 
competência para emissão de parecer técnico, nomeadamente a comissão de controlo da 
infeção hospitalar e o DQ; 

g) Emitir  parecer  técnico,  sempre  que  o  conselho  de  administração  ou  órgão  de  gestão 
intermédia o solicite; 

h)    Acompanhar a evolução  tecnológica e a  sua  implementação na organização  sempre que  
   lhe correspondam ganhos de eficiência ou vantagens de natureza ambiental, bem como 
   zelar  pela  otimização  dos  recursos  existentes  e  pugnar  pelas  soluções  técnicas  que 
   garantam o melhor custo‐benefício. 
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Artigo 59º 
Serviço de sistemas de informação 

 
1  –  O  serviço  de  sistemas  de  informação  é  dirigido  por  um  profissional  com  habilitações 
académicas, perfil e competências técnicas adequados. 
2 – Compete ao serviço de sistemas de informação, nomeadamente: 
a) Apoiar o conselho de administração emitindo os pareceres que lhe sejam solicitados, com 

vista à definição da arquitetura do sistema de  informação e organização de processos do 
CHP; 

b) Emitir pareceres, também por solicitação dos órgãos de administração, sobre os pedidos 
de aquisição de equipamento ou de aplicações informáticas; 

c) Apresentar  propostas  de  sua  iniciativa,  ou  a  pedido,  no  sentido  da  obtenção  do 
desenvolvimento  integrado  das  aplicações  informáticas,  dos  equipamentos  e  das 
infraestruturas de comunicação, no sentido de maximizar os recursos existentes ou a criar; 

d) Prestar assistência às  redes  informáticas e aos equipamentos  instalados, ainda que  com 
recurso ao exterior, sempre que necessário; 

e) Projetar e/ou acompanhar a elaboração e a implementação de projetos de infraestruturas 
de equipamentos informáticos; 

f) Produzir aplicações  informáticas, ou promover a sua atualização, sempre que tal  lhe seja 
solicitado e compatível com a sua capacidade; 

g) Contribuir  para  o  desenvolvimento  e  para  a  adesão  de  todo  o  pessoal  do  CHP  à 
metodologia  do  tratamento  automatizado  da  informação médica,  de  enfermagem  e  de 
gestão; 

h) Gerir  a  central  telefónica  e  as  telecomunicações  do  CHP,  EPE,  pugnando  pela 
implementação de soluções tecnológicas eficazes e eficientes. 

 
Artigo 60º 

Serviço de informação de gestão 
 

1  –  O  serviço  de  informação  de  gestão  é  uma  estrutura  de  assessoria  ao  Conselho  de 
Administração e dirigido por um profissional com habilitações académicas, perfil e competências 
técnicas adequados.  
2 –  Compete ao serviço de informação de gestão: 
a) A  preparação,  segundo  orientações  do  conselho  de  administração,  dos  planos  de 

desempenho, do orçamento e demais documentos previsionais, bem como dos relatórios 
de gestão; 

b) A elaboração de estudos económicos, com análises de custo eficiência e custo benefício, a 
solicitação do conselho de administração e/ ou de órgãos de gestão intermédia; 

c) A  atividade  estatística,  à  qual  compete  recolher,  tratar,  sistematizar  e  divulgar  toda  a 
informação relativa à produção e custos da organização; 

d) A  informação  de  gestão,  à  qual  compete  prestar  aos  órgãos  de  gestão  e  a  todas  as 
estruturas  de  gestão  intermédia,  informação  periódica  relativamente  à  atividade 
realizada,  custos  e  proveitos  envolvidos,  bem  como  alertar  para  as  tendências  de 
evolução observadas, sobretudo quando conflituem com a estratégia da instituição; 

e)   A organização de um sistema de apuramento de custos e proveitos por atividade; 
f) Identificar os programas de  financiamento,  elaborar  as  candidaturas  e  gerir os projetos 

aprovados; 
g) O acompanhamento, controlo e otimização da faturação da produção realizada. 

3 – O serviço de  informação de gestão  integra o Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica, 
sendo  a  coordenação  da  equipa  de  codificação  e  auditoria  clínica  realizada  por  um médico 
auditor nomeado e com reporte direto ao Conselho de Administração sob proposta do Diretor 
Clínico. 
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Artigo 61º 
Gabinete jurídico 

 
1 – O gabinete jurídico é coordenado por um profissional com habilitações académicas, perfil e 
competências técnicas adequados. 
2 – Compete ao gabinete jurídico, nomeadamente: 
a) Emitir  parecer  sobre  todos  os  assuntos  que  lhe  sejam  submetidos  pelo  conselho  de 

administração; 
b) Patrocinar o CHP em processos contenciosos em que seja parte. 

 
Artigo 62º 

Gabinete de relações públicas 
 

1  –  O  gabinete  de  relações  públicas  é  coordenado  por  um  profissional  com  habilitações 
académicas, perfil e competências técnicas adequados. 
2 – Compete ao gabinete de relações públicas, nomeadamente: 
a) Organizar e gerir a comunicação com entidades e clientes internos e externos do CHP; 
b) Assessorar o conselho de administração relativamente à imagem pública da instituição; 
c) Divulgar factos e eventos de interesse a nível interno e externo à instituição; 
d) Monitorizar a produção interna de folhetos, impressos e outros documentos institucionais, 

pugnando pela sua uniformização; 
e) Produzir e gerir os conteúdos para o site da organização e outras publicações; 
f) Gerir os espaços públicos de divulgação da informação na organização; 
g) Organizar eventos no CHP, nos termos das orientações do Conselho de Administração; 
h) Garantir a organização dos conteúdos das publicações periódicas do CHP; 
i) Promover  pelos  diversos meios  a  imagem  do  CHP,  e  divulgar  a  sua  atividade  para  o 

exterior. 
 

Artigo 63º 
Secretaria‐geral 

 
1 – A secretaria‐geral é coordenada pela Direção do Serviço de Gestão de Recursos Humanos. 
 
2 – Compete à secretaria‐geral:  
a) Fazer  a  gestão  documental  de  toda  a  correspondência  oficial  interna  e  externa  da 

organização e assegurar os procedimentos administrativos decorrentes; 
b) Organizar, reproduzir e distribuir o boletim informativo do CHP; 
c) Garantir a distribuição da legislação e das normativas aplicáveis ao CHP; 
d) Organizar e manter o arquivo documental; 
e) Estruturar  e  implementar  os  fluxos  de  gestão  de  documentos  no  CHP,  nomeadamente 

através  da  definição  do modelo  de  introdução  de  novos  suportes  administrativos,  sua 
codificação, atualização e acompanhamento do seu ciclo de vida. 

 
Secção V 

Serviço de auditoria interna 
 

Artigo 64º 
Nomeação, competências e mandato 

 
Existirá no CHP um Serviço de Auditoria Interna, cuja natureza, duração, regime do exercício de 
funções e competências são as constantes do art.º 17º dos Estatutos, Anexo  II do Decreto‐Lei  
nº 233/2005 de 29 de Dezembro, alterado pelo Decreto‐Lei nº 244/2012 de 9 de Novembro. 
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Secção VI 
Ensino, formação e investigação 

 

Subsecção I 
Ensino médico pré‐graduado 

 

Artigo 65º 
Ensino médico pré‐graduado 

 
1  –  A  participação  do  CHP  no  mestrado  integrado  em  medicina  do  Instituto  de  Ciências 
Biomédicas  Abel  Salazar  (ICBAS)  da  Universidade  do  Porto  faz‐se  através  do  Despacho  
nº 4561/2007 de 13 de Março (protocolo), dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, do Decreto‐Lei nº 206/2004 de 19 de Agosto e do Decreto‐Lei 164/79 de 31 de 
Dezembro. 
2 – O mestrado integrado em medicina é uma missão nobre do CHP, obrigando à disponibilidade 
de  todos  os  profissionais  e  estruturas,  independentemente  do  seu  vínculo  formal  ao  ensino 
médico. 
3 – Os órgãos de administração e gestão do ensino pré‐graduado são: 

a) Presidente do Conselho de Administração  (CA) ou Diretor Clínico no caso do Presidente 
do CA não ser médico; 
b) Director  do  Departamento  de  Ensino  Médico  Pré‐Graduado/Director  Pedagógico  e 
Científico; 
c) Adjunto do Director Pedagógico e Científico e Docente Secretário; 
d) Comissão mista * ‐ presidente do CA que preside, diretor do ICBAS, diretor clínico, diretor 
pedagógico e científico e adjunto; 
e) Comissão Científica; 
f) Comissão Pedagógica; 
g) Comissão  Ad‐Hoc 
*  No caso do Presidente do CA não ser médico não integrará a Comissão que será presidida 
pelo Diretor Clinico 

4 – O CHP propõe o  coordenador da  área de medicina do gabinete de mobilidade e  sistema 
europeu de transferências de créditos (ECTS) do ICBAS. 
5  – O  regulamento  do  ensino  clínico  e  do  departamento  de  ensino  pré‐graduado  faz‐se  por 
deliberação do Conselho de Administração do CHP.   

  
 

Subsecção II 
Internato médico 

 
Artigo 66º 

Direção do Internato médico 
 

1  –  O  enquadramento  institucional  do  Internato Médico  faz‐se  através  do  regulamento  do 
internato médico (portaria n.º 251/2011 de 24 de junho). 
2  –  A  direção  do  internato  médico  é  composta  por  um  diretor  e  dois  diretores‐adjuntos,  
médicos competentes e experientes na formação de internos, nomeados pelo diretor clínico.  
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Subsecção III 

Departamento de ensino, formação e investigação 
 

Artigo 67º 
Departamento de ensino, formação e investigação (DEFI) 

 
1  – O  DEFI  é  responsável  pela  coordenação  e  implementação  das  políticas  institucionais  de 
ensino,  formação,  investigação,  e  do  desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  dependendo 
diretamente do Conselho de Administração. 
2 – Serão áreas de intervenção do DEFI na instituição: 

2.1 O  ensino  e  formação ministrados  no  CHP,  à  exceção  dos  que  respeitam  ao mestrado 
integrado em medicina e ao internato médico; 
2.2. A formação profissional; 
2.3. A investigação clínica e científica; 
2.4. O desenvolvimento científico e tecnológico;  
2.5. A preservação do património histórico e cultural; 
2.6. A edição e publicação de natureza científica. 

3 – O DEFI será composto pelas seguintes unidades funcionais: 
3.1. Centro de Ensino e Formação; 
3.2. – Gabinete Coordenador da Investigação, incluindo: 

3.2.1. – Comissão de Bolsas e Prémios, com autonomia técnica integral; 
3.2.2. – Publicações, existentes ou a criar, com autonomia editorial; 
3.2.3. – Acompanhamento financeiro dos Projetos de Investigação; 

 3.3. – Biblioteca; 
 3.4. – Museu. 

4 – As unidades orgânicas serão dotadas de regulamentos específicos.   
5 – O DEFI será dirigido por: 

5.1. – Diretor, que será um licenciado com competências específicas em ensino, formação e 
investigação de ciências da saúde; 
5.2. – Administrador hospitalar ou profissional com competências de gestão; 
5.3. – Profissional de saúde (médico, enfermeiro, TSS ou TDT) com competências em ensino, 
formação ou investigação; 

6  –  O  DEFI  terá  a  colaboração  da  Comissão  Consultiva,  constituída  por  cinco  elementos, 
nomeados pela CA: 

6.1. – Quatro profissionais de saúde, estado representados obrigatoriamente quatro grupos 
(médicos, enfermeiros, TSS e TDT); 
6.2. – Um profissional de gestão.  

 
Secção VII 

Contratualização 
 

Artigo 68º 
Planos de atividade 

 
1 –O desenvolvimento da atividade das estruturas  intermédias de gestão,  independentemente 
da sua natureza ou designação,  tem por base planos de atividade anuais, a elaborar e propor 
pelos respetivos responsáveis, nos termos estabelecidos no presente Capítulo. 
2  –  O  plano  de  atividades  será  elaborado  por  cada  uma  daquelas  estruturas  de  gestão,  de 
acordo com o calendário anualmente estabelecido, e submetido à apreciação do Conselho de 
Administração, devendo contemplar, entre outros aspetos, a previsão da atividade e os recursos 
necessários, quer de exploração, quer de investimento. 
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3 – Após negociação com o conselho de administração, será formalizado, com os responsáveis 
daquelas  estruturas  de  gestão,  o  contrato‐programa  anual  que  constituirá  o  principal 
instrumento de avaliação da atividade da estrutura em questão. 
4 – Até 28 de  fevereiro do ano  seguinte, e  sem prejuízo da  colaboração por  todos devida na 
elaboração dos documentos de prestação de contas, será elaborado e entregue ao conselho de 
administração o relatório anual da atividades. 
 

CAPÍTULO V 
Funcionamento 

 
Artigo 69º 

Acesso programado 
 

1  – O  acesso programado  ao CHP,  à  exceção das  situações particulares  estabelecidas na  sua 
política de admissão, é feito pela consulta externa, mediante referenciação médica. 
2  – O CHP  desenvolverá protocolos de  referenciação  e de  continuidade de  cuidados  com os 
agrupamentos de centros de saúde e rede nacional de cuidados continuados integrados da sua 
área de influência. 
 

Artigo 70º 
Acesso ao serviço de urgência 

 
1  –  O  acesso  à  urgência  deve  ser  feito  preferencialmente  mediante  referência  médica, 
estabelecendo‐se a prioridade de tratamento através da metodologia de triagem de prioridades 
de Manchester, com exceção da urgência obstétrica. 
2  –  Nas  situações  classificadas  como  pouco  urgentes  ou  não  urgentes,  deve  ser  prestada 
informação  do  tempo  médio  de  atendimento  e,  sempre  que  possível,  proceder  à  sua 
reorientação para os cuidados primários. 

 

Artigo 71º 
Articulação com os agrupamentos de centros de saúde (ACES) 

 
O conselho de administração, e solidariamente os  responsáveis das estruturas  intermédias de 
gestão,  independentemente  da  sua  natureza  ou  designação,  devem,  em  articulação  com  os 
cuidados  primários,  promover  o  estabelecimento  e  desenvolvimento  de  modelos  de 
relacionamento,  quer  para  a  consulta  externa  quer  para  o  internamento,  definindo  critérios 
clínicos  de  admissão,  com  o  duplo  objetivo  de  descongestionar  o  acesso  e  de  aumentar  a 
rapidez da resposta. 
 

 

Artigo 72º 
Articulação com os outros Hospitais da rede 

 
A articulação  com os outros hospitais da  rede  será  feita nos  termos da política de admissão, 
transferência e alta do CHP. 
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CAPÍTULO VI 
Recursos 

 
 

Artigo 73º 
Recursos humanos 

 
1 – A gestão de recursos humanos, obedece ao disposto no Decreto‐Lei nº 233/2005 de 29 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto‐Lei 244/2012 de 9 de Novembro. 
2  –  Sem prejuízo do  estabelecido na  lei ou  em  convenção  coletiva de  trabalho, o  regime de 
recrutamento  e  seleção  de  pessoal  serão  aprovados  por  deliberação  do  conselho  de 
administração. 
3 – O Centro Hospitalar disporá de mapa de pessoal a ser definido anualmente por deliberação 
do conselho de administração. 

 

 
Artigo 74º 

Funções de direção e chefia 
 

1 – Os responsáveis das estruturas intermédias de gestão, independentemente da sua natureza 
ou designação,  são nomeados pelo  conselho de administração, em  comissão de  serviço, pelo 
período de três anos. A sua primeira responsabilidade diz respeito à regulamentação do modelo 
de funcionamento da estrutura para que sejam nomeados, devendo submeter ao conselho de 
administração,  até  um  mês  após  a  nomeação,  uma  proposta  de  regulamento  com  vista  à 
aprovação. 
2 – Os membros dos órgãos das estruturas de  gestão podem  ser  livremente exonerados por 
conveniência de serviço, pela  falta de observância da  lei ou dos regulamentos aprovados pelo 
conselho de administração, ou pelo incumprimento dos objetivos estabelecidos. 
 

 
Artigo 75º 

Recursos financeiros 
 

A gestão dos  recursos  financeiros  rege‐se pelo disposto nos artigos 11º e 12º do Decreto‐Lei  
nº 233/2005 de 29 de Dezembro, alterado pelo Decreto‐Lei 244/2012 de 9 de Novembro. 

 
 

Artigo 76º 
Aquisição ou locação de bens e serviços e empreitadas de obras públicas 

 
1 – A contratação de empreitadas, e a aquisição de bens e serviços,  rege‐se pelo disposto no 
Código da Contratação Pública. 
2  –  O  Departamento  de  Aprovisionamento  e  Logística  deve  garantir  o  cumprimento  dos 
princípios  gerais  da  livre  concorrência,  transparência,  boa  gestão  e  da  fundamentação  das 
decisões tomadas.  
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CAPÍTULO VII 

Disposições Finais 
 

Artigo 77º 
Remissões 

 
As  remissões  para  os  diplomas  legais  e  regulamentares  feitas  no  presente  regulamento 
considerar‐se‐ão  efetuadas  para  aqueles  que  venham  a  regular,  no  todo  ou  em  parte,  as 
matérias em causa. 
 

Artigo 78º 
Regulamentação complementar 

 
Em tudo o não previsto, compete ao conselho de administração a regulamentação e a definição 
de  normas  complementares  ou  interpretativas  com  vista  a  plena  aplicação  do  presente 
regulamento. 
 

Artigo 79º 
Entrada em vigor 

 
O  presente  regulamento  entrará  em  vigor  com  a  sua  publicação  no  CHP,  após  a  decisão  de 
homologação por Sua Excelência, o Senhor Ministro da Saúde. 
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