Identificação da empresa
Missão
O Centro Hospitalar do Porto é um Hospital Central e Escolar que visa a excelência em
todas as suas actividades, numa perspectiva global e integrada da saúde.
Centra-se na Prestação de Cuidados que melhorem a saúde dos doentes e da
população, em actividades de elevada diferenciação e no apoio e articulação com as restantes
instituições de saúde.
Privilegia e valoriza o ensino pré e pós-graduado e incentiva a investigação com o
objectivo de contribuir para o desenvolvimento da ciência e tecnologia da saúde.

Objectivos
O CHP tem por objectivo principal a prestação de cuidados de saúde à população.
O CHP, complementarmente desenvolverá actividades de investigação, formação e
ensino, sendo a sua participação na formação de profissionais de saúde dependente da
respectiva capacidade formativa, podendo ser objecto de contratos-programa em que se
definam as respectivas formas de financiamento.

Políticas da Empresa
Saúde dos doentes e qualidade de serviço estão primeiro.
Excelência em todas as actividades, num ambiente que privilegia a qualidade e a segurança.
Respeito pelas pessoas, trabalho de equipa e colaboração com outros profissionais.
Valor acrescentado para a população e sociedade.
Inovação para melhor servir o doente, para maior qualidade e sustentabilidade do hospital.
Responsabilidade, integridade e ética em tudo o que fazemos.

Obrigações de Serviço Público
Possuindo um estatuto de fim de linha, o CHP tem por obrigação prestar cuidados de
saúde a todos aqueles que a ele ocorrem, estando estabelecidas as suas áreas de influência e
referenciação.
As obrigações de Serviço Público no sector da Saúde decorrem da legislação aplicável.
Os preceitos legais mais relevantes neste âmbito são os seguintes:
• Constituição da República Portuguesa, e
• Lei de Bases da Saúde – Lei nº 48/90 de 24 de Agosto, com alterações introduzidas
pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro.
Ainda com relevância estrutural, ao nível da organização do Serviço Nacional de
Saúde:
• Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público
Os termos contratuais de prestação do serviço público são vinculados através da
celebração de um contrato programa anual.

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço
Público
O financiamento da actividade prestada aos utentes do SNS decorre de um contrato
programa anual celebrado entre a ARS, ACSS e o Hospital no qual é definida a produção a
realizar e os preços a praticar na facturação dessa actividade.
O financiamento da restante produção advém da facturação de serviços prestados a
subsistemas de saúde, seguradoras e outros Hospitais cujos preços, salvo pontuais protocolos
existentes, se encontram estabelecidos na portaria nº 132 de 2009 de 30 Janeiro com as
rectificações introduzidas pela Portaria 839 A de 2009 de 31 de Julho.

