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IPOCFG, E.P.E.
O IPO de Coimbra é uma Instituição com meio século de história, tendo sido criado em
Coimbra como um centro anti cancerígeno em 1962 e autonomizando-se em relação ao IPO de
Lisboa em 1977. Situado na parte alta da cidade ocupa uma área de 15.250 m2 e é constituído
por 5 blocos ligados entre si.
Com uma lotação de cerca de 236 camas, na qual se inclui o “Hotel” para Doentes, estrutura
inovadora no panorama da prestação de cuidados de saúde em Portugal, cobre uma
população estimada em dois milhões e meio de habitantes constituindo, conjuntamente com
Lisboa e Porto, o Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, sendo
anualmente responsáveis por mais de 50% dos tratamentos oncológicos.

OBJECTO SOCIAL
O IPO de Coimbra é uma unidade hospitalar moderna que tem por missão desenvolver ações
nos domínios da prestação de cuidados de saúde, da prevenção primária e secundária, da
investigação, da formação e ensino oncológicos, do rastreio oncológico, do registo oncológico
e da colaboração na definição e acompanhamento de execução da política oncológica
nacional, constituindo-se como uma Instituição de referência para os cidadãos que serve e
para os serviços de saúde.

DESEMPENHO ECONÓMICO
No exercício de 2016 o IPO de Coimbra apresentou um resultado líquido negativo de
1.639.948,91€ registando um EBITDA positivo de 519.998 €, superando o objetivo
estabelecido em sede de contrato programa e que era de 256.947 €. Apesar do EBITDA
registado ser abaixo do valor padrão para garantir a renovação do ciclo de investimentos, há
que ter em conta que em 2016 realizaram-se dois investimentos estratégicos:
- Foi concluída a obra de remodelação da oncologia médica com ampliação do hospital de
dia, e Serviço de gastrenterologia e Pneumologia, tendo a obra sido concluída no prazo
contratado de 100 dias e sem qualquer adicional, no valor de 1,7M€;
- Foi concluído o fornecimento de uma Solução Integrada de Tratamentos de Radioterapia
(TOMOTERAPIA HD), no valor de 4,6M€.
No que se refere aos custos de 2016, as principais rubricas de despesa estiveram sujeitas a
uma forte pressão, à exceção da despesa com medicamentos que apresentou uma variação
negativa de -2%, com as notas de crédito emitidas pela Indústria Farmacêutica no âmbito do
Acordo Apifarma e de Acordos bilaterais entre Fornecedores e IPO de Coimbra.
O principal aumento registou-se nos custos com pessoal +1,3M€, em resultado de 3 fatores:
reversão das reduções remuneratórias, passagem das 40 para as 35 horas e ainda o aumento
do n.º de efetivos.
Note-se que os princípios de universalidade no acesso, generalidade na cobertura, equidade,
tempestividade e qualidade, exigências que a sociedade coloca ao SNS foram, no que ao
desempenho Institucional diz respeito, mantidas intactas, e, uma vez mais, um elevado grau
de satisfação dos utilizadores em todas as linhas de serviço.

Situação Patrimonial (1.000€)

2016

2015

Ativo Circulante
Ativo Fixo
Total Ativo

47.518,78
42.605,95
90.124,73

54.178,83
37.696,32
91.875,15

Capital próprio
Interesses minoritários
Passivo exigível
Acréscimos e Diferimentos
Total CP+Int. Min.+Passivo+A.Dif

70.726,96
0
3.128,57
16.269,20
90.124,73

72.358,72
0
2.033,47
17.482,96
91.875,15

2016

2015

Resultado operacional
Resultado líquido
EBITDA

-2.637,25
-1.639,95
520

-1.770,34
209,50
1.312,50

Volume de negócios
Custos com pessoal
VABcf
N.º médio de trabalhadores
VABcf per capita (em €)

47.870,08
26.355,06
26.616,83
985
27.022,17

46.553,27
25.069,81
25.808,42
949
27.195,39

2016

2015

-88,33
-7.593,51
4,51
-7.677,33

555,77
-400,81
3.713,90
3.868,86

Atividade Económica (1.000€)

Situação Financeira (1.000€)
Fluxos das atividades operacionais
Fluxos das ativ. de investimento
Fluxos das ativ. de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes*
equivalentes

* Os investimentos realizados em 2016 totalizaram 8.068.057 €, sendo em valor superior à
variação de caixa.

Rácios de Estrutura
Autonomia financeira %
Solvabilidade
Liquidez Geral
Rentabilidade dos Capitais Próprios%

2016

2015

78
22,61
12,62
-2,32

78,8
35,6
24,0
0,3

Em termos globais, a atividade assistencial de 2016 caracterizou-se pela estabilidade face aos
resultados que o IPO de Coimbra tem vindo a conseguir ao longo dos últimos anos, tendo sido
superados os objetivos de produção, com um grau de cumprimento de 100% e uma taxa de
execução dos objetivos de qualidade e eficiência de 88,4%.
Apesar de se ter registado um aumento do passivo, o valor das aquisições por via do
investimento contribuiu para uma evolução do prazo médio de pagamentos positiva, com um
indicador harmonizado de 28,36 dias, situando-se portanto em níveis totalmente controlados e
com todas as dívidas dentro dos prazos estabelecidos com os fornecedores, não havendo
dívidas vencidas nem pagamentos em atraso, dando assim integral cumprimento à Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso.
De acordo com os valores referentes ao exercício de 2016, podemos afirmar que a estratégia
do IPO de Coimbra tem saído reforçada ao longo dos últimos anos. A posição financeira da
Instituição tem sido consolidada apresentando indicadores patrimoniais bastante sólidos.
Não obstante, e apesar de se ter registado uma diminuição dos principais indicadores em 2016,
a posição financeira da Instituição mantém-se consolidada e dando as garantias necessárias
para continuar a execução do seu Plano de Investimentos.

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
O IPO DE COIMBRA, EPE não detém participações financeiras noutras entidades.

Órgãos Sociais
2015/2017 Conselho de Administração: Presidente: Dr. Manuel António L. Silva*; Vogal Executivo: Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos; Diretora Clínica: Dra. Paula Cristina Silva Dias
Sanches Pinto Alves; Enfermeira Diretora: Enfª. Maria Soledade Correia Neves.
2015/2017 Conselho Consultivo: Presidente: Dr. José Narciso da Cunha Rodrigues.
2015-2017 Fiscal Único: Efetivo: CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC n.º 87 Representada por: Dr. Avelino Azevedo Antão, ROC n.º 589; Suplente: Dr. João Paulo Mendes
Marques, ROC n.º 1440.
* Aposentação em 29 de janeiro de 2016 por limite de idade, tendo sido autorizada a continuidade do exercício de funções no Conselho de Administração do IPO de Coimbra por razões de natureza excecional até 31/12/2016 por
Despacho da Senhora Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público n.º 1577 de 2016/SEAP, de 07/07/2016.

