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OBJECTO SOCIAL 
 

A Unidade Local de saúde do Baixo 
Alentejo, EPE tem como objecto social a 
prestação de cuidados de saúde 
hospitalares, primários e continuados, à 
população, bem como assegurar as 
atividades de saúde pública e os meios 
necessários ao exercício das competências 
da autoridade de saúde na área geográfica 
por ela abrangida. 
A ULSBA tem também por objeto 
desenvolver atividades de investigação, 
formação e ensino. 
 
ATIVIDADE 

 
A ULSBA, EPE, consciente da sua função e 
o papel que desempenha na região, presta 
cuidados de saúde à população, na 
respectiva área de influência e na medida 
dos recursos disponíveis, através de uma 
oferta integrada de cuidados de saúde 
(Primários, Hospitalares e continuados), com 
o apoio de equipas multidisciplinares 
qualificadas, orientada por critérios de 
sustentabilidade, procurando ajustar a sua 
atividade às necessidades da respetiva 
população, com otimização da utilização dos 
recursos para o aumento da sua eficácia e 
melhoria da qualidade do serviço prestado. 
 
No ano de 2014, a ULSBA, em termos 
globais, atingiu um Índice de Desempenho 
Global (IDG) de 75,5%, correspondendo 
23,9% aos cuidados de saúde primários, 
24,2% aos cuidados secundários e 27,3% 
referente aos objetivos de desempenho 
económico-financeiro, o que deixa 
transparecer um desempenho satisfatório, 
fruto de graus de concretização bastante 
bons ao nível da grande maioria dos 
indicadores individuais. 
 
Comparando o desempenho da ULSBA, com 
o ano anterior, temos pois um, resultado de 
um melhor desempenho global, sendo que o 
indicador de desempenho global em 2014 
atingiu os 75,5%, enquanto que em 2013, 
tinha sido de 64,1%.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESEMPENHO ECONÓMICO 

 
O ano de 2014 encerrou o exercício 
com resultados negativos quer líquidos 
quer operacionais, de 5,1 milhões de 
euros e de 4,9 milhões de euros 
respetivamente. Ainda que se tenham 
apurado prejuízos no exercício, estes 
reduziram-se consideravelmente face 
ao ano anterior.  
 
Os capitais próprios da ULSBA a 
31/12/2014 continuam negativos, o que 
se verifica desde 2011. Apesar disso, e 
decorrente dos dois aumentos de 
capital registados em 2014, o exercício 
encerrou com uma posição bastante 
menos gravosa, já que os capitais 
próprios passaram de 17,5 milhões de 
euros negativos para 7 milhões 
negativos, desagravando os rácios de 
estrutura da ULSBA.   
 
O prazo médio de pagamento a 
fornecedores, como consequência da 
regularização de dívida realizada no 
âmbito do aumento do capital, permitiu 
a redução em 1 dia. 
 
Já no que respeita ao prazo médio de 
cobrança era no final de 2014 de 46 
dias, tendo-se registado um ligeiro 
aumento de 4 dias, face a 2013. 
 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
O Plano Estratégico definido para o 
triénio 2013/2015 estabelece as 
perspetivas para o futuro da atividade 
da ULSBA e que assentam nos 
seguintes pilares: 
- Garantir que todos os residentes 
estejam inscritos num médico de 
família; 
- Reforço da atividade do ambulatório; 
- Combate às listas de espera para 
cirurgias, consultas e MCDT; 
- Reforçar o acesso e integração de 
cuidados; 
-Substituição de equipamentos médicos 
essenciais à atividade hospitalar; 
 
 
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

 
(N/A) 

 

Estrutura Accionista 2014 2013 

   

Estrutura Accionista 
2006 2005 

   

Total do Capital Social M€ 00.000,0  

Cap. Social detido pelo Estado % 00,0  

%   

%   

   

Situação Patrimonial M€ 
2006 2005 

   

Activo Circulante   

Activo Fixo   

Total Activo   

   

Capital próprio   

Interesses minoritários   

Passivo   

Total CP+Int. Min.+Passivo   

   

Actividade Económica M€ 
2006 2005 

   

Resultado operacional   

Resultado líquido   

EBITDA   

   

Volume de negócios   

Custos com pessoal   

VABcf   

N.º médio de trabalhadores   

VABcf per capita   

   

Situação Financeira M€ 
2006 2005 

   

Fluxos das actividades operacionais   

Fluxos das activ. de investimento    

Fluxos das activ. de financiamento   

Variação de caixa e seus equivalentes   

   

Rácios de Estrutura 
2006 2005 

   

Autonomia financeira % 00,0  

Solvabilidade %   

Endividamento %   

Liquidez Geral% 
   

Rentabilidade dos Capitais Próprios% 
 
 
 
 
 
 

  

   

Outros Indicadores 2006 2005 

   

Indicador 1   

Indicador 2   

Indicador 3   

 

  

Total do Capital Social M€ 81,5 59,4 

Cap. Social detido pelo Estado % 100 100 

   

Situação Patrimonial M€ 2014 2013 

   

Activo Circulante 25,7 13,3 

Activo Fixo 23,9 30,6 

Total Activo 49,6 43,9 

Capital próprio -7,0 -17,5 

Interesses minoritários   

Passivo 56,6 61,4 

Total CP+Int. Min.+Passivo 49,6 43,9 

   

Actividade Económica M€ 2014 2013 

   

Resultado operacional -4,9 -7,3 

Resultado líquido -5,1 -7,6 

EBITDA -3,3 -5,7 

Volume de negócios 78,0 79,0 

Custos com pessoal 47,6 50,3 

VABcf 41,9 43,6 

N.º médio de trabalhadores 1667 1720 

VABcf per capita 0,03 0,03 

   

Situação Financeira M€   

   

Fluxos das actividades operacionais -4.4 0,1 

Fluxos das atividade de investimento  -1,1 -0,3 

Fluxos das atividade de financiamento 16,5 0,05 

Variação de caixa e seus equivalentes 11,0 -0,1 

   

Rácios de Estrutura   

   

Autonomia financeira % -14,1 -39,9 

Solvabilidade % -12,4 -28,5 

Endividamento % 114,1 140,0 

Liquidez Geral% 0,456 0,15 

Outros Indicadores   

Total de doentes saídos 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.871 8.663 

Número de dias internamento 54.364 60.902 

Total de Intervenções cirúrgicas 4.639 5.060 

Total de Consultas 92.268 91.190 


