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OBJETO SOCIAL
O Hospital Garcia de Orta, E.P.E. (HGO),
tem por objecto principal a prestação de
cuidados de saúde diferenciados à
população dos concelhos de Almada e
Seixal, a que correspondem cerca de
332.299 habitantes, designadamente aos
beneficiários do Serviço Nacional de Saúde,
aos beneficiários dos Subsistemas de
Saúde, ou entidades externas que com ele
contratualizem a prestação de cuidados de
saúde, e a todos os cidadãos em geral.

assinalaram um aumento de
3% em comparação com o
período homólogo e um desvio
negativo de 13,8% face ao
orçamentado.
Os
custos
com
Pessoal
apresentaram uma redução de
0,12% em relação ao 2012 e
um aumento de 4,17% face ao
contratualizado. O nº médio de
trabalhadores passou de 2553
em 2012, para 2469 em 2013

DESEMPENHO ECONÓMICO

PARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS
O Hospital Garcia de Orta,
E.P.E.
não
detém
participações no capital de
empresas ou outras entidades.

A gestão económico-financeira do HGO, EPE
tem como estratégia fundamental a melhoria
da sustentabilidade do hospital, traduzida
num conjunto de medidas visando reduzir
gradualmente a despesa de exploração e a
optimização da actividade assistencial, face
ao contexto actual. A melhoria da eficiência,
o controlo dos custos operacionais e a
optimização dos recursos humanos, físicos e
financeiros, não têm impedido o hospital de .
melhorar a acessibilidade aos cuidados de
saúde e de aumentar a actividade
assistencial sem prejudicar os níveis de
qualidade da prestação de cuidados de
saúde aos utentes.
Da execução orçamental e análise financeira
relativas ao exercício de 2013, importa
salientar que apesar de continuar a manter
resultados líquidos negativos, revelou, no
final do ano uma melhoria substancial,
passando de 6,04 milhões de euros para
3,69 milhões.
No final de 2013, o HGO registou um
montante de Proveitos Totais de 138 milhões
de euros, superior em 8.2% face ao
orçamentado.
Esta
situação
resulta
fundamentalmente
do
aumento
das
prestações de serviços por via dos
movimentos relacionados com as verbas
recebidas no âmbito do PERDII (9.55mio).
Os Custos Totais registaram um acréscimo
de 1%, face ao exercício de 2012. De referir
que os Resultados Operacionais tiveram um
aumento de 74% e o EBITDA um aumento
de 164%.
Os consumos registaram um decréscimo de
1.03% face ao ano anterior e uma execução
orçamental negativa em 5.36%; Os
Fornecimentos e Serviços Externos

Órgãos Sociais
2016-2018 Conselho de Administração – Presidente: Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro; Diretora
Clínica: Dra. Ana Paula Breia Santos Neves; Enfermeira Diretora: Mestre Odília Maria Taleigo das
Neves; Vogais Executivos: Dr. Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis e Dra. Maria de Lourdes
Caixaria Bastos.
2013-2015 Fiscal Único – Dr. José de Jesus Gonçalves Mendes; Suplente: Dr. João Manuel
Rosa Lopes
2014-2016 – Conselho Consultivo – Presidente Prof. Dr. Fernando José Pires Santana

