ASSEMBLEIA GERAL DO SUCH APROVA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2013
Lisboa, 23 de Abril de 2014
O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais realizou hoje, em Lisboa, a sua
Assembleia Geral, em que foi aprovado por unanimidade dos Associados presentes o
Relatório de Atividades e Contas relativo ao ano 2013.
Sobre a Atividade importa salientar os seguintes pontos:
- Um decréscimo (-7,8%) do volume (em €) da atividade total da Associação, compensado com
um decréscimo maior dos seus custos totais, e um resultado positivo ligeiramente superior ao do
ano anterior.
- A preparação e mobilização da Associação para o Plano Estratégico, entretanto aprovado, que
fixa e reforça objetivos:


De atividade com partilha de meios e abandono de atividades dedicadas,



Inovação e Desenvolvimento de novas atividades; gestão de centrais de
Esterilização, metrologia de dispositivos médicos e internacionalização das
atividades tradicionais,



Aposta na Qualificação e Formação dos seus quadros bem como em processos
de eficiência em toda a operação e "back-“office”,



Como forma de melhorar e garantir a sustentabilidade económico-financeira do
SUCH.

- O ano de 2013 teve a funcionar em pleno o novo modelo de relacionamento do SUCH com as
suas participadas que atuam em mercado e ao SUCH apenas requisitam serviços.
- Entidades participadas organizadas durante o ano de 2013 no modelo aprovado em
Assembleia Geral de Maio. De facto em 2014 o SUCH apenas detém uma participação (EAS
Unipessoal) a 100% do seu capital, detendo esta todas as restantes.

- O ano de 2013 fica ainda marcado por um intenso trabalho de colaboração com os ACE’s
Somos (Compras, Contas e Pessoas), no sentido da preparação da sua liquidação futura.
- Realça-se ainda, com agrado, o reconhecimento que o Tribunal de Contas efetuou em
algumas decisões expressas de relacionamento direto, ao abrigo da contratação excluída do
Código dos Contratos Públicos, do SUCH com os seus Associados.
Sobre as Contas é de salientar:
- A obtenção de resultados líquidos positivos, num contexto de contração do volume da
atividade, resultantes de uma melhoria da eficiência operacional (aumento da competitividade) e
de uma contenção de custos indiretos (exigência permanente no SUCH).
- Uma redução do endividamento bancário global, refletido numa redução expressiva dos gastos de
financiamento, apesar de uma redução expressiva dos recebimentos totais,

- Uma ligeira diminuição dos Capitais Próprios, fruto de exigências de pagamento de valores
imprevistos dos exercícios de 2009 e 2010.
Ainda no âmbito desta Assembleia Geral foi admitido um novo Associado – o Hospital do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE (Açores), também por unanimidade dos Associados
presentes, elevando assim para 60 o número total de Associados do SUCH.
O SUCH mantém como seu principal compromisso em 2014 contribuir significativamente para a
melhoria da eficiência, racionalização da despesa e geração de poupanças, potenciando uma
relação de parceria e de maior proximidade com os seus Associados, traduzido numa resposta
adequada e célere às respetivas necessidades.

